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«Ανάθεση νοµικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της 
σύναψης Σύµβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) µεταξύ “∆ηµόσιου 

φορέα” και “ΕΕΥ”»  
 

 
 
 

∆ιάρκεια του Έργου :  ∆εκαπέντε (15) µήνες από την Υπογραφή της Σύµβασης 
 
Προϋπολογισµός του έργου: 45.000,00 ευρώ (€) χωρίς Φ.Π.Α., πλέον 10.350,00 
ευρώ (€) Φ.Π.Α. (23%), συνολικό ποσό µε Φ.Π.Α. 55.350,00 ευρώ (€). 
 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής κατά 80% και από εθνικούς 
πόρους κατά 20%. 

 
 
Αναθέτουσα Αρχή : ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) 
 
Ηµεροµηνία Λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών: 20/06/2014 
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ΜΕΡΟΣ Α’ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α1 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προκηρύσσει Πρόχειρο 
∆ιαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές για το έργο «Ανάθεση νοµικών και 
φοροτεχνικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της σύναψης ΣΕΑ µεταξύ “∆ηµόσιου 
φορέα” και “ΕΕΥ”». 

Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 45.000,00 ευρώ (€) χωρίς Φ.Π.Α., πλέον 10.350,00 
ευρώ (€) Φ.Π.Α. (23%), συνολικό ποσό µε Φ.Π.Α. 55.350,00 ευρώ (€).  

Το αντικείµενο του έργου περιγράφεται στο Μέρος Β’ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» 
της ∆ιακήρυξης αυτής.  

Κριτήριο κατακύρωσης για το παραπάνω έργο είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά.  

Το Έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2007-2013 και ειδικότερα από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού 
Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές - Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής-Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη», του Ταµείου Συνοχής και κατά 20% από εθνικούς πόρους.  
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΟΡΙΣΜΟΙ  

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περίπτωσης που τα συµφραζόµενα απαιτούν 
διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:  

ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

Αναθέτουσα Αρχή και 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) 

∆ιευθύνουσα ή 
επιβλέπουσα Υπηρεσία  

∆ιεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασµού / Τµήµα 
Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής / Νοµική Υπηρεσία ΚΑΠΕ 

Προκήρυξη  

Η παρούσα προκήρυξη που αποτελείται από το Μέρος  

Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος  

Β: Τεχνική Περιγραφή και τα Παραρτήµατά της.  

Έργο  
«Ανάθεση νοµικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών για 
την υποστήριξη της σύναψης ΣΕΑ µεταξύ “∆ηµόσιου 
φορέα” και “ΕΕΥ”» 

Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού  

Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των 
προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το 
οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το 
οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες 
διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της 
∆ιοίκησης.  

Προσφέρων  

Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή Ένωση 
προσώπων ή Κοινοπραξία συµµετέχει στο ∆ιαγωνισµό και 
υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης µε 
την Αναθέτουσα Αρχή.   

Εκπρόσωπος  

Ο υπογράφων την προσφορά.  

⇒ Στην περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι νοµικό 
πρόσωπο, και ο υπογράφων την προσφορά δεν είναι 
ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου, ο 
εκπρόσωπος θα πρέπει να ορίζεται µε εξουσιοδότηση 
που γίνεται µε συµβολαιογραφική πράξη. Εάν ο 
υπογράφων την προσφορά είναι νόµιµος 
εκπρόσωπος, τούτο θα πιστοποιείται µε την 
ταυτόχρονη προσκόµιση του σχετικού αποδεικτικού 
(Φ.Ε.Κ. – Πρακτικό ∆.Σ. – Καταστατικό).  

⇒ Εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι Ένωση φυσικών ή 
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νοµικών προσώπων, εκπρόσωπος θεωρείται ο 
κοινός εκπρόσωπος της ένωσης ο οποίος ορίζεται και 
πάλι µε συµβολαιογραφική πράξη. Τα παραπάνω θα 
κατατίθενται κατά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς.  

Αντίκλητος  

Το πρόσωπο το οποίο ο Προσφέρων µε δήλωσή του, ορίζει 
ως εναλλακτικό υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες 
επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον 
Προσφέροντα. Στη δήλωση αυτή περιλαµβάνονται τα 
πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού (ονοµατεπώνυµο, 
ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κ.λπ.).  

Ανάδοχος  
Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε 
την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη 
διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος.  

Κατακύρωση  
Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία 
κατακυρώνεται η υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο.  

Σύµβαση  

Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και 
του Αναδόχου, η οποία υπογράφεται µετά την ανακοίνωση 
της Κατακύρωσης και οι όροι της περιλαµβάνονται στην 
παρούσα.  

Προϋπολογισµός  

Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή 
δαπάνη για την υλοποίηση των µε την παρούσα 
προκηρυσσόµενων υπηρεσιών. Η δαπάνη αυτή αποτελεί 
και το ανώτατο όριο της προσφοράς που µπορεί να 
υποβάλλουν οι υποψήφιοι.  

Προσφορές που υπερβαίνουν την εκτιµώµενη δαπάνη 
απορρίπτονται.  

Συµβατικό Τίµηµα  Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το έργο.  

Επιτροπή Ενστάσεων  

Το αρµόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το 
οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το 
οποίο θα έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση των 
Ενστάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες 
διατάξεις. 

Επιτροπή 
Παρακολούθησης και 
Παραλαβής (Ε.Π.Π.) 

Το αρµόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το 
οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το 
οποίο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της 
εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και της 
παραλαβής των Παραδοτέων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στις κείµενες διατάξεις. 



 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταµείο Συνοχής 

  

   
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

                                                      

7

Τόπος Παροχής  Σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. 

Χρονοδιάγραµµα ∆εκαπέντε (15) µήνες από την Υπογραφή της Σύµβασης. 

 

Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχοµένων τίθενται 
για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υπόψη για την ερµηνεία της 
Προκήρυξης.  
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

 

3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Ο ∆ιαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και ιδιαίτερα: 

1.  Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ: 64/Α/16.3.07) Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε 
την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

2.   τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30.9.2010) «∆ικαστική προστασία 
κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε 
την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την 
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως 
τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)». 

4.  τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α) «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και 
ρυθµίσεις συναφών θεµάτων 

5.  τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.07.2007) «Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

6.  το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού». 

8.  της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθµ. 35130/739/9-8-2010 του Υπουργού 
Οικονοµικών (ΦΕΚ 191Β/11.08.2010), αναπροσαρµογή χρηµατικών ποσών του 
άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 «∆ηµόσιο Λογιστικό – Έλεγχος ∆απανών και 
Λοιπές ∆ιατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α’).  

9. του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267Α/2007) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

10. της υπ’αρ. ΑΠ 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β’/27.3.2008) 
Υπουργική Απόφαση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

11. τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

12. τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.  

13. τις διατάξεις του Π.∆. 375/1987 (ΦΕΚ Α’ 167/17.9.1987) «Ίδρυση Ν.Π.Ι.∆. µε 
την επωνυµία Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.  
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14. τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 6409 ΦΟΡ 1250 (ΦΕΚ Β’ 
489/28.6.1994) «Κανονισµός Προµηθειών του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

15. τις διατάξεις του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ Α’ 208/27.9.2013) «Κώδικας περί 
∆ικηγόρων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

16. την υπ’αρ. 286/13.02,2012 Απόφαση του ∆.Σ. του ΚΑΠΕ, µε την οποία 
αποφασίστηκε η διενέργεια του εν λόγω Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού. 

 

 

 

3.2  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Η συµµετοχή στον προκηρυσσόµενο ∆ιαγωνισµό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους 
πληρούν τις νοµικές, οικονοµικές ή τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 
Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική επάρκεια και εµπειρία.  

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε όλους τους όρους, 
τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης. Προσφορές, που κατά την κρίση 
της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή περιέχουν όρους 
αντίθετους προς την Προκήρυξη ή / και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και 
απορρίπτονται.  

Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύµβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία 
που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα, µε την επιφύλαξη των ειδικότερα αναφεροµένων στο Άρθρο 14 της 
παρούσας.  

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται από κράτος εκτός Ελλάδος συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΑΙΤΗΣΗ –ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  

Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώνουν ότι το παραληφθέν 
αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και το συνολικό 
αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, εντός τριών (3) ηµερών από της παραλαβής, νέο πλήρες αντίγραφο. 
Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας 
του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε επιστολή, µε µήνυµα ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας –mail- ή τηλεοµοιοτυπία –fax-) από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας του 
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∆ιαγωνισµού συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της 
παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι επτά (7) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών.  

Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη Προκήρυξης του ∆ιαγωνισµού 
γνωστοποιούνται σε όλους όσους έλαβαν την Προκήρυξη, από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας 

του ∆ιαγωνισµού το αργότερο πέντε (5) ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα κατά τα ανωτέρω.  

Επίσης όλα τα σχετικά έγγραφα µπορούν να ανακτηθούν µέσω διαδικτύου από το 
∆ιαδικτυακό Τόπο  www.cres.gr. 
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ΑΡΘΡΟ 5 

ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να υποβάλουν την Προσφορά τους, µη εξαρτώµενη από 
όρο, προϋπόθεση, αίρεση ή επιφύλαξη, στην Αναθέτουσα Αρχή και ειδικότερα στο 
Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 19ο χλµ. Λ. 
Μαραθώνος 190 09 Πικέρµι Αττικής µέχρι την 20η Ιουνίου 2014 ηµέρα Παρασκευή 
και ώρα 12:00.  

Προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή µε courier 
που απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Όσες προσφορές υποβληθούν κατ’ αυτόν τον 
τρόπο θα ληφθούν υπόψη µόνο εφόσον φθάσουν στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την 
προηγούµενη της ως άνω καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας (δηλ. µέχρι την 19η 

Ιουνίου 2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16:00). Η ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της 
Προσφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους Προσφέροντες και δεν αναγνωρίζεται 
καθυστέρηση ακόµη και για ανωτέρα βία.  

Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα οι οποίες, αν και 
ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή µετά την ως άνω ηµέρα και 
ώρα, δεν αποσφραγίζονται, δεν λαµβάνονται υπόψιν και επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α2 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην Προκήρυξη αυτή και τα δικαιώµατα επί αυτής 
ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή και η χρήση της Προκήρυξης από τους Υποψηφίους 
προσφέροντες επιτρέπεται µόνον για τις ανάγκες προετοιµασίας των προσφορών τους.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

Η Προκήρυξη αυτή αποτελείται από:  

α.    το Μέρος Α’ (Γενικοί και Ειδικοί Όροι) που περιλαµβάνει επτά (7) Κεφάλαια και 
τριάντα πέντε (35) Άρθρα.  

β.    το Μέρος Β’ (Τεχνική Περιγραφή). 

γ.    Ένα (1) Παράρτηµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α3 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

8.1  ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν δικηγόροι, δικηγορικά γραφεία ή δικηγορικές εταιρείες ή 
συνδυασµός αυτών που είναι εγκατεστηµένοι ή λειτουργούν µόνιµα στην Ελλάδα ή σε 
άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Σ.∆.Σ) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε) η οποία κυρώθηκε 
από την Ελλάδα µε τον Ν. 2513/1997 (Α΄139), ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
σχετικές συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον:  
 
(α) Είναι εγγεγραµµένα στον οικείο ∆ικηγορικό Σύλλογο. 
(β) Συγκεντρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής που καθορίζονται  στο 
άρθρο 8.1.2 της παρούσας και  
(γ) ∆εν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού που προβλέπονται στο άρθρο 8.1.1 της 
παρούσας. 
 
Ενώσεις φυσικών ή/και νοµικών προσώπων µπορεί να υποβάλουν προσφορά χωρίς να 
προσλάβουν κάποια νοµική µορφή, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε ένα από τα µέλη τους 
έχει δικαίωµα συµµετοχής κατά την παρούσα Προκήρυξη. Στην περίπτωση των Ενώσεων 
αρκεί ένα µέλος αυτών να διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις συµµετοχής όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8.1.2 της παρούσας.  
 
Σε περίπτωση προσφοράς που υποβάλλεται από Ένωση προσώπων κάθε µέλος της 
Ένωσης ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον µαζί 
µε τα λοιπά µέλη της για όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την προσφορά.  

 

8.1.1   ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στο ∆ιαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

1. Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς µε απόφαση 
άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους 
υποχρεώσεις.  

2. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 
παραπάνω κυρώσεις.  
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3. Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για ένα ή περισσότερους από τους λόγους 
που απαριθµούνται κατωτέρω:  

 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 §1 της 
κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,  

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 
πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.  

ε) υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια 
χρεοκοπία.  

4. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις.  

5. Όσοι εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε 
άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις.  

6. Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε 
τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία 
διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική τους διαγωγή.  

7. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που αποδεδειγµένως 
διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο.  

8. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων 
καθώς και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τις 
νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένοι.  

9. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις 
παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα 
κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση.  

10. Όσοι αποκλείονται για λόγους που αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις της 
παρούσας.  

 

Σε περίπτωση Ενώσεως, Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη αρκεί 
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οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισµού να ισχύει για ένα τουλάχιστον 
µέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.   
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8.1.2   ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Ο Προσφέρων, για να συµµετάσχει πρέπει να συγκεντρώνει τις ελάχιστες προϋποθέσεις 
εµπειρίας, τεχνογνωσίας, επάρκειας στελεχιακού δυναµικού, όπως ειδικότερα αναφέρεται 
κατωτέρω, και να αποδείξει τη συνδροµή των προϋποθέσεων αυτών υποβάλλοντας µε 
την προσφορά του τα στοιχεία τεκµηρίωσης που προβλέπονται, επίσης, πιο κάτω. Σε 
περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούµενα στοιχεία τεκµηρίωσης ή από τα 
υποβαλλόµενα δεν τεκµηριώνεται επαρκώς η συνδροµή των ελάχιστων προϋποθέσεων 
συµµετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ειδικότερα, ο Προσφέρων θα 
πρέπει:  

1. Να διαθέτει αποδεδειγµένη επαγγελµατική ενασχόληση, εξειδικευµένες γνώσεις και 
τεκµηριωµένη εµπειρία σχετική µε το αντικείµενο του έργου όπως αυτή αποδεικνύεται 
παρακάτω. Συγκεκριµένα, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδειγµένη τουλάχιστον 
πενταετή εµπειρία σε έργα µε αντικείµενο θέµατα ενοχικού δικαίου, σε θέµατα δηµοσίου 
δικαίου, σε θέµατα του δικαίου δηµοσίου δικαίου δηµόσιων συµβάσεων, σε θέµατα 
διενέργειας δηµόσιων διαγωνισµών, σύναψης, ανάθεσης και διαχείρισης δηµοσίων 
συµβάσεων και συµβάσεων ιδιωτικού δικαίου, σε θέµατα δηµοσιονοµικού ελέγχου,  
ασφαλιστικά και φορολογικά θέµατα.  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συγκροτήσει Οµάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από ικανό 
αριθµό στελεχών (τουλάχιστον 3) για την έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση του Έργου.  
 
Η Οµάδα Έργου κάθε προσφέροντα θα πρέπει να διαθέτει:  

• Αποδεδειγµένη εµπειρία στην παροχή ειδικών νοµικών υπηρεσιών εµπορικού 
δικαίου, ενοχικού δικαίου. Εµπειρία σε διαχείριση ασφαλιστικών θεµάτων, που 
αφορούν συµβάσεις που περιέχουν τη χρήση και εγκατάσταση τόσο κινητού όσο 
και ακίνητου εξοπλισµού. 

• Αποδεδειγµένη και θετικά αξιολογηµένη εµπειρία, ως αναδόχου για την παροχή 
ολοκληρωµένων ειδικών νοµικών υπηρεσιών προς τη Ελληνική δηµόσια διοίκηση. 
Εµπειρία σε θέµατα ∆ηµοσίων Συµβάσεων και διαδικασιών προκήρυξης και 
ανάθεσης δηµοσίων έργων. Ιδιαίτερη εµπειρία απαιτείται σε Συµπράξεις ∆ηµόσιου 
Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ). Αποδεδειγµένη εµπειρία πάνω σε φοροτεχνικά θέµατα 
που αφορούν δηµόσια λογιστική. 

• Αποδεδειγµένη εµπειρία σε χρηµατοοικονοµικά µέσα-εργαλεία για προµήθεια 
εξοπλισµού και υλοποίηση ενεργειακών έργων (Leasing, Forfaiting, 
Χρηµατοδότηση Από Τρίτους (ΧΑΤ)), Συµβάσεις Παραχώρησης (Concession 
Contracting).  

 

2. Στις περιπτώσεις συµπράξεων/ενώσεων Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά η οποία, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους, που 
αποτελούν την ένωση/Κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη µε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• όλα τα πρόσωπα της Ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης εγκατάστασης 
λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
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Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
συµφωνία σύνδεσης µε την Ε.Ε. 

• στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους ή 
ένωσης ή κοινοπραξίας στην παροχή των Υπηρεσιών και το ειδικό µέρος των 
Υπηρεσιών µε το οποίο αυτό θα ασχοληθεί στο πλαίσιο της εκτέλεσης της 
Σύµβασης, ο νόµιµος εκπρόσωπος κάθε µέλους και ο κοινός εκπρόσωπος της 
ένωσης ή κοινοπραξίας.  

• στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό επί του Συµβατικού 
Τιµήµατος που θα αντιστοιχεί σε κάθε µέλος της ένωσης /Κοινοπραξίας.  

• στην προσφορά θα δηλώνεται ένα µέλος της Ένωσης /Κοινοπραξίας ως υπεύθυνο 
για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των µελών της ένωσης /κοινοπραξίας. 

• Τα απαιτούµενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκµηρίωσης πρέπει να 
υποβάλλονται ανάλογα µε τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία.  

• Επιτρέπεται η µερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας, αρκεί όµως συνολικά να καλύπτονται όλες. 

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική 
µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά, αλλά ούτε εάν αναλάβουν την 
υλοποίηση της σύµβασης. ∆εν είναι δυνατή η µεταβολή της σύνθεσης και σύστασης 
της Κοινοπραξίας ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής, µετά την υποβολή της 
προσφοράς και την κατακύρωση και πριν από την υπογραφή της σύµβασης. Οι 
ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής πρέπει να καλύπτονται από κάθε µέλος 
της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, όπως παραπάνω αναλυτικά περιγράφονται. 

Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της Ένωσης ευθύνεται αλληλεγγύως και 
εις ολόκληρον, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής µε τα λοιπά µέλη της. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί να υφίσταται µέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
σύµβασης.  

Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκοµίσουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά προκειµένου να αποδείξουν την εγγραφή τους στον οικείο 
Επαγγελµατικό Σύλλογο ή να προσκοµίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό από 
τους όρους που προβλέπονται στη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους.  

Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισµού, η συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό ενός νοµικού 
προσώπου ή ενός φυσικού προσώπου, σε περισσότερες από µία συµµετοχές (σχήµατα 
διαγωνιζοµένων) και µε οποιαδήποτε µορφή συνεργασίας. Απαγορεύεται τα ίδια 
πρόσωπα της οµάδας έργου να συµµετέχουν σε περισσότερα του ενός σχήµατα.  
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ΑΡΘΡΟ 9 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

9.1  ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι Προσφέροντες οφείλουν υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την 
προσφορά, να καταθέσουν  Εγγύηση Συµµετοχής τους στο διαγωνισµό, της οποίας το 
ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του 
Έργου συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 2.767,50 €. Σε περίπτωση Ένωσης 
ή Κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά ή εγγύηση συµµετοχής 
πρέπει να είναι ενιαία στο όνοµα όλων των µελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον δύο (2) µήνες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την κατάθεση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε µέρες από την υπογραφή της σύµβασης, ενώ στους 
λοιπούς προσφέροντες µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της κατακύρωσης.  

Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία 
κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών 
αυτών, αυτό το δικαίωµα.  

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει να 
σηµειώνεται στην εγγύηση συµµετοχής ότι καλύπτει όλα τα µέλη της ένωσης 
αλληλεγγύως.  

Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής σε περίπτωση 
απόσυρσης της προσφοράς καθώς και σε περίπτωση που ο προσφέρων, στον οποίο έγινε 
η κατακύρωση, αρνηθεί να υποβάλει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της 
σύµβασης ή να συνάψει τη σύµβαση µέσα στην προθεσµία που θα του ταχθεί για τον 
σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το Υπόδειγµα C1 της παρούσας 
Προκήρυξης. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος 
της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης.  
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9.2 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

9.2.1. ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Φυσικών ή Νοµικών Προσώπων  

 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία: 

Να αναγράφονται τα στοιχεία του ∆ιαγωνισµού ή της διαδικασίας ανάθεσης στην οποία 
θα συµµετάσχουν και στην οποία θα δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα της υποβολής 
της προσφοράς τους, οι προσφέροντες:  

• δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα και δεν 
τελούν σε κάποιες από τις αναφερόµενες στο άρθρο 8.1.1. της παρούσας,  

• είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την 
πληρωµή των φόρων και των τελών,  

• είναι εγγεγραµµένοι στον οικείο Επαγγελµατικό Σύλλογο ή να προσκοµίσουν 
ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό από τους όρους που προβλέπονται στη 
νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. 

Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των 
δικαιολογητικών και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007.  

2. Έγγραφο εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ο Υποψήφιος 
Ανάδοχος, ότι η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
∆ιακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους 
της ∆ιακήρυξης καθώς και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για 
οποιαδήποτε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης 
του ∆ιαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της  Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της 
Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως και για κάθε λόγο δηµοσίου συµφέροντος.  

4. Βεβαίωση του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου περί εγγραφής του δικηγόρου σε 
αυτόν.  

5. Βεβαίωση του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου  περί εγκρίσεως της δικηγορικής 
εταιρίας και εγγραφής της στα βιβλία εταιριών του ∆ικηγορικού Συλλόγου καθώς 
και επικυρωµένο αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρίας. 

6. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτει ο τρόπος εκπροσώπησης, 
σε περίπτωση ένωσης, κοινοπραξίας, εταιρίας  καθώς και τα υπόλοιπα πρόσωπα 
που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο, και 
τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό.  
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9.2.2 ∆ικαιολογητικά Ελάχιστων Προϋποθέσεων Συµµετοχής 

Προκειµένου η Αναθέτουσα Αρχή να διαπιστώσει τη φερεγγυότητα, την επαγγελµατική 
αξιοπιστία, τη χρηµατοοικονοµική επάρκεια και την εµπειρία των Υποψηφίων Αναδόχων, 
οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν επί ποινή αποκλεισµού, µε την αίτηση 
συµµετοχής τους στο ∆ιαγωνισµό και µε τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 της παρούσας 
Προκήρυξης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

 
Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, το απασχολούµενο 
προσωπικό κατά ειδικότητα και κατά µορφή απασχόλησης. 

 

⇒ Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, συναφών µε το 
προκηρυσσόµενο έργων αντικειµένου, τα οποία υλοποίησαν κατά την 
προηγούµενη πενταετία, µε περιγραφή του αντικειµένου τους, του χρόνου 
υλοποίησης και του αποδέκτη του έργου, τυχόν εταίρων, καθώς και του ποσοστού 
συµµετοχής του διαγωνιζόµενου σε αυτό. Αν οι αποδέκτες των έργων είναι φορείς 
του δηµοσίου τοµέα οι παραδόσεις να αποδεικνύονται µε σχετική βεβαίωση ή 
πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  

⇒ Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόµενων στελεχών από τα οποία να προκύπτει η 
επαγγελµατική ενασχόληση και οι εξειδικευµένες γνώσεις των Στελεχών της 
Οµάδας του Έργου. Τα βιογραφικά σηµειώµατα πρέπει να συνοδεύονται από 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 όπου να δηλώνονται ότι τα στοιχεία που 
έχουν δηλωθεί είναι αληθή και ακριβή. (Υπόδειγµα βιογραφικού σηµειώµατος Γ.5) 

⇒ Συµπληρωµένο τον Πίνακα 1 που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά 
στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόµενα στελέχη της Οµάδας Έργου. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Εταιρεία: 

Στέλεχος  Θέση στην Οµάδα  Καθήκοντα  
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όπου: 
• Στη στήλη "Στέλεχος" συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο καθενός προτεινόµενου 

στελέχους της οµάδας έργου. 

• Στη στήλη "Θέση στην Οµάδα " συµπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, σύµφωνα 
µε την προτεινόµενη οργάνωση της Οµάδας. 

Στη στήλη “Καθήκοντα” αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει κάθε 
στέλεχος της οµάδας έργου και βασίζονται στην πρόταση προσέγγισης του 
θέµατος. 

 
Εάν ο Υπεύθυνος Έργου ή τα µέλη της Οµάδας Έργου δεν είναι µόνιµα στελέχη του 
προσφέροντα, υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ’ αυτών, Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι υπάρχει 
συµφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια του παρόντος έργου και 
δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισµού. Αντικατάσταση του Υπευθύνου Έργου ή 
των µελών της Οµάδας Έργου µπορεί να γίνει µόνο µετά από έγγραφη έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον το άτοµο που αντικαθίσταται είναι αντίστοιχων 
προσόντων αυτού που αντικατέστησε. 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να υποβάλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκµηρίωσης 
και κάθε άλλο στοιχείο τεκµηρίωσης της επάρκειάς του. 
 

Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες φυσικών ή νοµικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για 
κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετέχει στην Ένωση.   

Οι Ενώσεις/Κοινοπραξίες προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά θα πρέπει επίσης 
να καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των 
µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader),  

• να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών της για 
τη συµµετοχή της στο διαγωνισµό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας 
και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

• να προσκοµίζεται Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή 
του µέλους:  

� στην Ένωση/Κοινοπραξία και  

� στο ∆ιαγωνισµό.  

• να προσκοµίζονται Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ 
ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και ΕΠΕ), 
επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των 
εγγράφων τροποποιήσεων (Ο.Ε. και Ε.Ε.). 

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά επί ποινή 
αποκλεισµού. 
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Επί νοµικών προσώπων επισηµαίνονται τα εξής: Η υπεύθυνη δήλωση θα υπογράφεται 
από τον νόµιµο εκπρόσωπο τους και θα αφορά το νοµικό πρόσωπο. Ειδικά όµως για την 
περίπτωση (3) ανωτέρω (ποινικές καταδίκες) υπεύθυνη δήλωση θα υποβάλλεται επί 
δικηγορικών εταιριών, από τον διαχειριστή αυτής και θα αφορά τον ίδιο τον δηλούντα.  

Στην περίπτωση που ορισµένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισµού, να αναπληρωθούν µε Ένορκη ∆ήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου, ενώπιον 
συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή ∆ήλωση θα υποβληθεί 
υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου.  

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώ σε περιπτώσεις χωρών όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού. ∆ικαιολογητικά που 
εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδος, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους 
στην Ελληνική γλώσσα.  

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µπορεί να ζητήσει τη συµπλήρωση ελλείψεων 
εκάστου των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών, εκτός από την ανωτέρω εγγύηση 
συµµετοχής, και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να τα προσκοµίσουν µέσα σε πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που θα ζητηθούν από την Επιτροπή ∆ιενέργειας 
του ∆ιαγωνισµού τα συµπληρωµατικά δικαιολογητικά, άλλως αποκλείονται από την 
συνέχεια του διαγωνισµού.   
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9.2.3.  ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής κατά το στάδιο της κατακύρωσης  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 25 του Ν. 3614/2007 και του Π.∆. 
118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας 
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, 
µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να υποβάλει 
σε σφραγισµένο φάκελο, τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση, τα 
οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 
παρ. 6 του Π.∆. 118/2007.  

 

9.2.3.1 Πίνακες δικαιολογητικών συµµετοχής κατά την κατακύρωση ανά 
κατηγορία   

 

Πίνακας 1 - ∆ικαιολογητικά συµµετοχής κατά την κατακύρωση – Έλληνες 
πολίτες 

1. Πιστοποιητικό του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου, µε το οποίο να πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτόν ή βεβαίωση αρµόδιας 
αρχής µε την οποία να πιστοποιείται αφενός η άσκηση του επαγγέλµατός του 
κατά την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αφετέρου, ότι εξακολουθεί να 
παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης.  

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση. 

α) για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007,  

β) για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, 
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου 
εξαµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και δεν τελεί σε 
διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης δραστηριοτήτων, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού. Σε περίπτωση 
εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, το εν λόγω πιστοποιητικό εκδίδεται µε βάση 
την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από την οποία 
εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα 
δηλώνει όλους τους Οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει 
να καταβάλει εισφορές για το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό.  
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5. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία 
να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν 
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του. Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα εν λόγω πιστοποιητικά 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστηµένος, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά.  

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα 
δήλωνε ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους δέχεται 
ανεπιφύλακτα. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα 
δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµιώσεως για οποιαδήποτε 
Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της Αναβολής ή Ακύρωσης του 
∆ιαγωνισµού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της 
Επιτροπής Αξιολόγησης όπως και για κάθε λόγο ∆ηµοσίου Συµφέροντος. 

 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου, ενώπιον 
συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα 
δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο 
Ανάδοχο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του 
τελευταίου τριµήνου, πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα, µετά την σχετική 
έγγραφη εντολή.  
 
 
 
 

Πίνακας 2 - ∆ικαιολογητικά συµµετοχής κατά την κατακύρωση – Αλλοδαποί 
πολίτες 

 
Τα πιστοποιητικά του παραπάνω πίνακα 1 ή άλλα ισοδύναµα έγγραφα ή αποδεικτικά 
µέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρµόδιες δικαστικές ή διοικητικές Αρχές της 
χώρας εγκατάστασής τους.  
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Πίνακας 3 - ∆ικαιολογητικά συµµετοχής κατά την κατακύρωση – Ηµεδαπά 
νοµικά πρόσωπα 

1. Πιστοποιητικό του οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου, µε το οποίο να πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή του Υποψηφίου Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά 
του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε την οποία να πιστοποιείται αφενός η άσκηση 
του επαγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας του ∆ιαγωνισµού, αφετέρου, 
ότι εξακολουθεί να παραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της επίδοσης της σχετικής 
έγγραφης ειδοποίησης. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι, ο 
διαχειριστής της εταιρίας δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 
απόφαση  

i. για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 
60/2007,  

ii. για κάποιο από τα αδικήµατα της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 
χρεοκοπίας. 

3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοση τελευταίου 
εξαµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση και δεν 
τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

4. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοση τελευταίου 
εξαµήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση 
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 
1892/1990 (Α’ 101), όπως ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και ότι δεν 
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νοµοθετηµάτων. Τα εν λόγω πιστοποιητικά εκδίδονται σύµφωνα µε την 
εκάστοτε νοµοθεσία. 

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Νόµιµος Εκπρόσωπος του 
Υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους του Οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 
στους οποίους ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το 
απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό. 

6. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία 
να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν 
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τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο Νόµιµος Εκπρόσωπος του 
Υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος έλαβε γνώση όλων 
των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 

8. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 
Υποψήφιου Αναδόχου και η τήρηση των προβλεπόµενων στον νόµο 
διατυπώσεων δηµοσιότητας για τη σύσταση του Υποψήφιου Αναδόχου, την 
τροποποίηση του καταστατικού του και τον διορισµό των εκπροσώπων του. 

 
Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του Υποψήφιου Ανάδοχου, ενώπιον 
συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα 
δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο 
Ανάδοχο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης του 
τελευταίου τριµήνου, πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά µαζί µε τα δικαιολογητικά του ανωτέρω πίνακα, µετά την σχετική 
έγγραφη εντολή.  
 

Πίνακας 4 - ∆ικαιολογητικά συµµετοχής κατά την κατακύρωση – Αλλοδαπά 
νοµικά πρόσωπα  

 
Για τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα ισχύουν τα όσα αναφέρονται σε σχέση µε τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής για τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα.  

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
βεβαίωση του ενδιαφεροµένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συµβολαιογράφου ή οποιαδήποτε άλλης αρµόδιας αρχής της χώρας 
εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, δύναται να 
αντικατασταθεί αυτή από Υπεύθυνη ∆ήλωση. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη ∆ήλωση, 
νοείται για τους µεν ηµεδαπούς Υπεύθυνη ∆ήλωση σύµφωνα µε το Ν. 1599/86 του 
νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου ή Υπεύθυνη ∆ήλωση του φυσικού 
προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείµενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο 
θα συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόµενα στο 
άρθρο 454 του Κ. Πολ. ∆ικ. και του Κώδικα περί ∆ικηγόρων.  
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Πίνακας 5 - ∆ικαιολογητικά συµµετοχής κατά την κατακύρωση – Ενώσεις/ 
Κοινοπραξίες 

1. Για κάθε µέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 
∆ικαιολογητικά, ανάλογα µε την περίπτωση (ηµεδαπό / αλλοδαπό φυσικό 
πρόσωπο, ηµεδαπό / αλλοδαπό νοµικό πρόσωπο). 

2. Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας όπου: 

i. να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το ποσοστό συµµετοχής 
κάθε µέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση /Κοινοπραξία και το 
ειδικό µέρος του Έργου, το οποίο αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια 
υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς,  

ii. να δηλώνεται ένα µέλος ως υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση 
όλων των µελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας (leader), 

iii. να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών 
της για τη συµµετοχή της στο ∆ιαγωνισµό και την εκπροσώπηση της 
Ένωσης/Κοινοπραξίας και των µελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,  

iv. να δηλώνεται  ότι σε κάθε περίπτωση τα µέλη της Ένωσης ή της 
Κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης.  

3. Πράξη του αρµόδιου οργάνου κάθε µέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας από το 
οποίο να προκύπτει η έγκρισή του για τη συµµετοχή του µέλους: 

� στην Ένωση / Κοινοπραξία  

� στο ∆ιαγωνισµό  

Πρόσθετα, οι Προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισµού,  τα εξής:  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ο Υποψήφιος Ανάδοχος, 
ότι η προσφορά του συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης, της 
οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της ∆ιακήρυξης, 
ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ο Υποψήφιος Ανάδοχος, 
ότι παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιαδήποτε Απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του ∆ιαγωνισµού ή της 
υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως 
για κάθε λόγο δηµοσίου συµφέροντος. 
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ΜΕΡΟΣ Α4 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

10.1     ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ  

Η προσφορά αποτελεί πνευµατική ιδιοκτησία του Προσφέροντα και υποβάλλεται για τους 
σκοπούς του διαγωνισµού.  

10.2     ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ  

Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιεί, µε fax, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) ή συστηµένη 
επιστολή, σε κάθε Προσφέροντα που τυχόν θα αποκλεισθεί ή του οποίου η προσφορά θα 
απορριφθεί κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού, τους λόγους αποκλεισµού ή απόρριψης 
αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

Οι Προσφέροντες των οποίων η συµµετοχή θα αποκλεισθεί από το διαγωνισµό κατά τη 
διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής ή των οποίων οι προσφορές θα 
απορριφθούν κατά τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης, δικαιούνται να εξετάσουν τις 
προσφορές των υπολοίπων Προσφερόντων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Οι Προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν θα απορριφθούν, για οποιαδήποτε λόγο 
σε στάδιο προηγούµενο της βαθµολόγησης και στους οποίους δεν θα κατακυρωθεί το 
Έργο, δικαιούνται να εξετάσουν την προσφορά του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

Οι Προσφορές ισχύουν για εκατόν ογδόντα ηµέρες (180) ηµερολογιακές ηµέρες 
προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του αναφερόµενου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Η ισχύς των Προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσίας 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το 
παραπάνω οριζόµενο.  
 
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Υπηρεσία ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού θα απευθύνει το σχετικό αίτηµα προς τους Προσφέροντες, πριν από τη 
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λήξη ισχύος των προσφορών τους.  
 

Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) ηµέρες και, σε περίπτωση 
που αποδέχονται την αιτούµενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συµµετοχής 
τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.  

 

Όσοι από τους Υποψηφίους Αναδόχους δεν απαντήσουν εντός της παραπάνω προθεσµίας 
ή απαντήσουν αρνητικά, αυτοµάτως αποκλείονται από τα επόµενα στάδια του 
∆ιαγωνισµού.  

 

Σε περίπτωση που η Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού ανακοινωθεί µετά τη λήξη τον 
χρόνου ισχύος της προσφοράς ή µετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η Κατακύρωση 
δεσµεύει τον υποψήφιο Ανάδοχο µόνον εφ' όσον αυτός την αποδεχτεί.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές 
προσφορές για το σύνολο ή µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα Έργου. 

 

 

 ΑΡΘΡΟ 13 

ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

∆εν γίνονται αποδεκτές προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου Έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ∆ιακήρυξης.  

Οι Προσφορές κατατίθενται µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο που πρέπει να 
περιλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος περιέχει τρεις επί µέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισµένους φακέλους, δηλαδή:  

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», ο οποίος περιέχει τα νοµιµοποιητικά 
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στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται  στο 
άρθρο 15.1.Τα δικαιολογητικά Θα πρέπει να είναι ταξινοµηµένα µέσα στον Φάκελο 
µε τη σειρά που ζητούνται.  

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 15.2.  

Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 
Οικονοµικής Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στο 
Άρθρο 15.3.  

 
Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:  
 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής:  
-    ένα (1) πρωτότυπο  
-    ένα (1) αντίγραφο  
Τεχνική Προσφορά:  
-    ένα (1) πρωτότυπο  
-    ένα (1) αντίγραφο  
Οικονοµική Προσφορά:  
-    ένα (1) πρωτότυπο  

 

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Ανάθεση νοµικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών για την υποστήριξη 
της σύναψης ΣΕΑ µεταξύ “∆ηµόσιου φορέα” και “ΕΕΥ”» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20-06-2014 

 

Όλοι οι επιµέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυµία και διεύθυνση, αριθµό 
τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του υποψηφίου 
Αναδόχου, τον τίτλο του ∆ιαγωνισµού και τον τίτλο του φακέλου.  

 
Για τις Ενώσεις πρέπει να αναγράφεται η πλήρης διεύθυνση και επωνυµία, καθώς και ο 
αριθµός τηλεφώνου και φαξ όλων των µελών της.  

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν 
και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Σε περίπτωση που ο Φάκελος της Προσφοράς δεν είναι σφραγισµένος σύµφωνα µε τις 
ανωτέρω προδιαγραφές, αυτή απορρίπτεται.   
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Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία 
θα πρέπει να αναφέρεται η Εταιρεία ή Ένωση Εταιρειών που υποβάλλει την πρόταση.  

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην 
Τεχνική Προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορούν να είναι στην 
αγγλική γλώσσα.  

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 
αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να υπογράφεται από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο.  

Προσφορές Ενώσεων/Κοινοπραξιών υπογράφονται από όλα τα µέλη της/νοµίµους 
εκπροσώπους των µελών της ή κοινό πληρεξούσιο που διορίζεται µε έγγραφη 
εξουσιοδότηση που υποβάλλεται σε πρωτότυπο µαζί µε την προσφορά στο φάκελο 
δικαιολογητικών συµµετοχής. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από 
τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση ασυµφωνίας αυτών µε το πρωτότυπο.  

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη 
και η σειρά των όρων της ∆ιακήρυξης.  

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. ∆εν 
επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της µορφής «ελήφθη υπόψη», «συµφωνούµε και 
αποδεχόµεθα», κ.λπ.  

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίµατα, 
σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον  υποψήφιο 
Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 
Προσφοράς. Η αρµόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις 
τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται 
αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της  ηµεροµηνίας αποσφράγισης.  

Σε περίπτωση που στο περιεχόµενο της Προσφοράς χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες 
(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 
υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους.  

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την 
αρµόδια Επιτροπή και λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που 
ζητήθηκαν. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον 
υποψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον 
ζητηθούν, σε χρόνο που θα ορίζει η αρµόδια Επιτροπή.  
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ΑΡΘΡΟ 15 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

15.1 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής»  

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει κάθε υποψήφιος 
Ανάδοχος πρέπει να περιέχει τα νοµιµοποιητικά στοιχεία και άλλα απαραίτητα 
δικαιολογητικά ταυ υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, χρηµατοοικονοµικές και 
τεχνικές απαιτήσεις συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό και τα οποία προσδιορίζονται στα 
άρθρα: 

•  9.2.1 ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

•  9.2.2 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής  

•  9.1 Εγγύηση Συµµετοχής.  

 

15.2  Περιεχόµενο Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος διαιρείται 
στις εξής ενότητες το περιεχόµενο των οποίων περιγράφεται στη συνέχεια: 

- Πρόταση µεθοδολογίας – προσέγγισης του έργου  

- Οργάνωση - ∆ιοίκηση του Έργου.  

Επίσης, ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» πρέπει να περιέχει: 

- Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψηφίου 
Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαντήσεις που τίθενται στην Παρούσα ∆ιακήρυξη, 
αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια Αξιολόγησης.  

Η αρµόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόµενα από τους υποψήφιους Αναδόχους 
στοιχεία κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών.  
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15.2.1 Πρόταση µεθοδολογίας - προσέγγισης του Έργου 

Η Ενότητα "Πρόταση µεθοδολογίας - προσέγγισης του Έργου" περιέχει αναλυτική 
περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. 

Η πρόταση αναφέρεται αναλυτικά: 

• Στη µεθοδολογία κάλυψης των παραδοτέων του έργου που αναφέρονται στο Β’ 
Μέρος της παρούσας.  

• Στις αναγκαίες πληροφορίες και στοιχεία που θα συλλεχθούν (είδος και πηγή). 

• Σε ένα ενδεικτικό καθορισµό, των πληροφοριών και στοιχείων που θα 
αποτελέσουν το “εργαλείο λήψης αποφάσεων “ από τους αρµόδιους φορείς που 
εµπλέκονται στη σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων, του επίπεδου ανάλυσης, του 
τρόπου συλλογής, τους και τις πηγές τους, του τρόπου παρουσίασης των 
στοιχείων και των διαπιστώσεων κλπ 

 

• Στα ενδεχόµενα προβλήµατα που προβλέπεται να προκύψουν και στον τρόπο που 
προτείνεται να αντιµετωπισθούν, προκειµένου να υλοποιηθούν τα παραδοτέα. 

Ειδικότερα, ο υποψήφιος ανάδοχος στην ενότητα αυτή θα πρέπει να περιγράψει και να 
αναλύσει την προσέγγιση και τις διαδικασίες που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση των 
δράσεων που σχετίζονται µε το σχεδιασµό, την προετοιµασία και εκτέλεση των 
απαραίτητων εργασιών που θα εξασφαλίζουν την επιτυχή ολοκλήρωση της φάσης 
προκήρυξης, αξιολόγησης, επιλογής Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών για την 
εκπόνηση έργων µέσω Συµβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης σε δηµόσια κτίρια. 
Παράλληλα, θα πρέπει αντίστοιχα να παρέχει ολοκληρωµένη πρόταση για τους επιµέρους 
και συγκεκριµένους όρους που θα πρέπει να περιέχονται σε µία τέτοια σύµβαση, ενώ θα 
πρέπει να παρουσιάσει και τον τρόπο που θα οργανώσει την αντιµετώπιση τυχών 
εµποδίων και διαφωνιών µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών του έργου της ΣΕΑ.  



 

                                                                                     
                                                       

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταµείο Συνοχής 

  

   
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

34

 

15.2.3 Οργάνωση-∆ιοίκηση του Έργου  

Η Ενότητα "Οργάνωση - ∆ιοίκηση του Έργου" περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου 
µε τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να υλοποιήσει τη διαχείριση του έργου. 

1. Αναλυτική περιγραφή της δοµής και οργάνωσης της οµάδας των στελεχών που θα 
εµπλακούν στο έργο. 

2. Με βάση τον Πίνακα 2 που έχει δοθεί στην ενότητα 9.2.2 να γίνει ανάλυση των 
καθηκόντων των ατόµων της οµάδας εργασίας και του ρόλου που αυτά θα 
αναλάβουν. 

3. Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης 
υλοποίησης µε ανάλυση των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων/ενεργειών, καθώς 
και αναλυτική περιγραφή των προβλεπόµενων παραδοτέων. 

Πιο συγκεκριµένα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει αναλυτικά την 
κατανοµή και των καθηκόντων του προσωπικού και του ρόλου που θα αναλάβει αυτό στο 
πλαίσιο υλοποίησης και διαχείρισης του έργου σε επίπεδο σταδίων υλοποίησης και 
παραδοτέων, καθώς και την πολιτική του υποψήφιου Αναδόχου που προτείνεται για τη 
διασφάλιση συνέχισης του έργου σε περίπτωση που τµήµα του προβλεπόµενου 
προσωπικού αποχωρήσει από το έργο. 

Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει αναλυτικά το βαθµό 
δυναµικής συνεργασίας του Αναδόχου µε την Αναθέτουσα αρχή ανά στάδιο υλοποίησης 
του έργου, καθώς και του βαθµού αυτονοµίας του υποψήφιου Αναδόχου για την 
υλοποίηση δράσεων του έργου, χωρίς τη συµµετοχή/συνεργασία της Αναθέτουσας 
αρχής, αλλά και τυχόν προϋποθέσεων που τίθενται από την µεριά του αναδόχου. 

Τέλος στην ενότητα αυτή, θα πρέπει να γίνει και αναλυτική αναφορά και περιγραφή στο 
χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης των δράσεων που προβλέπονται, τις κρίσιµες παραµέτρους 
καθορισµού του χρονικού διαστήµατος ολοκλήρωσης των επιµέρους δράσεων και τα 
αντίστοιχα ορόσηµα (milestones), το βαθµό εξάρτησης των επιµέρους δράσεων και τις 
διορθωτικές κινήσεις που προβλέπονται σε ενδεχόµενες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση 
δράσεων & παραδοτέων του έργου (risk analysis) καθώς και των προβλεπόµενων 
παραδοτέων. 

 

15.3 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά»  

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος 
πρέπει να περιέχει, συµπληρωµένο τον Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς (βλ. Γ.4, Μέρος 
Γ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).  
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Εάν, η προσφορά ορισµένου προσφέροντα φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή, ήτοι είναι 
µικρότερη του 85% του στατιστικού διάµεσου (median) του συγκριτικού κόστους των 
αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών, θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη 
αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία 
της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/ τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο 
υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 
άρθρο 52 του Π∆ 60/2007. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι 
προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 
Η οικονοµική προσφορά υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των 
νοµίµων εκπροσώπων των προσφερόντων. 

 

15.4 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Ο φάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο ∆ιαγωνισµός, πρέπει να περιέχει τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται στο 
άρθρο 9.2.3 «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής κατά το στάδιο της κατακύρωσης».  

 

15.5 Τιµές Προσφορών - Νόµισµα  

Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόµενο είδος θα 
εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως 
και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει τα ποσό µε 
τα οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια Επιτροπή.  

Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.  

Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, 
υπερισχύει η τιµή µονάδας.  

Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα 
συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι 
υποχρεωµένοι να συµπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. Γ.4).  

Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 
υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για 
την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α5 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

ΑΡΘΡΟ 16 

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, που θα οριστεί από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και 
Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).  

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τη Σύναψη της Σύµβασης 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια:  

• Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής, που βασίζεται στο περιεχόµενα του 
υποφακέλου «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

• Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο του υποφακέλου 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

• Αξιολόγηση Οικονοµικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόµενο του 
υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

• Τελική Αξιολόγηση. 

Η αξιολόγηση των προσφορών συνίσταται στη βαθµολόγηση επιµέρους Οµάδων 
Κριτηρίων.  

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 
παραληφθεί, γίνεται δηµόσια, από την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού την 
καταληκτική ηµέρα υποβολής των προσφορών, ήτοι την 20η  Ιουνίου 2014 και ώρα 
12:00 µ.µ.. 

Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία:  
 
Αποσφραγίζεται ο Κυρίως Φάκελος, η Επιτροπή µονογράφει και σφραγίζει τους τρεις 
φακέλους, (δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς και οικονοµικής προσφοράς), και στη 
συνέχεια αποσφραγίζει το φάκελο δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και 
µονογράφει όλα τα έγγραφα. Την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών η Επιτροπή θα 
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ελέγξει κυρίως την πληρότητα των Φακέλων των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και των 
Τεχνικών Προσφορών. Ο έλεγχος θα γίνει σε επόµενες κλειστές συνεδριάσεις της 
Επιτροπής. 
 
Οι φάκελοι των Οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά µονογράφονται 
από την Επιτροπή. Η οικονοµική προσφορά θα αποσφραγιστεί µετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών και την έκδοση της απόφασης 
έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και για όσες προσφορές έγιναν δεκτές. 
 
Προσφορές που υποβάλλονται µετά την έναρξη της διαδικασίας δεν αποσφραγίζονται 
αλλά παραδίνονται στην Υπηρεσία ως εκπρόθεσµες. 

 

Οι δικαιούµενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών και 
λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό.  

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

1. ∆ιαδικασία ελέγχου των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής  

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ελέγχει 
την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και 
των εγγυήσεων συµµετοχής και, εφόσον παραστεί ανάγκη, µπορεί να καλέσει τους 
Προσφέροντες να συµπληρώσουν το υποβληθέντα µε την προσφορά δικαιολογητικά του 
άρθρου 9.2 του Μέρους Α της παρούσας, ή να παράσχουν σχετικές µε αυτά διευκρινίσεις 
και οι Προσφέροντες υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να τα συµπληρώσουν ή να 
παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες από την 
ηµεροµηνία που θα τους ζητηθούν.  

Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής 
προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιονδήποτε λόγο, η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκµηριώνει την απόρριψη. Αξιολόγηση των 
ελαχίστων προϋποθέσεων συµµετοχής (Χρηµατοοικονοµική Επάρκεια), σύµφωνα µε 
άρθρο 9.2.2., γίνεται µόνο για τις προσφορές που µετά τη διαδικασία ελέγχου των 
δικαιολογητικών συµµετοχής κριθούν, ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις.  

2. ∆ιαδικασία ελέγχου των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής 

Προϋπόθεση των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής /ποιοτικής επιλογής των 
υποψηφίων αναδόχων είναι, πέραν της ύπαρξης των παραπάνω προβλεπόµενων 
δικαιολογητικών και η εκπλήρωση του παρακάτω κριτηρίου:  

Κριτήριο Τεχνικής Ικανότητας του Υποψηφίου Αναδόχου: Αναφορικά µε το θέµα 
θα εξεταστεί η εκ µέρους του προσφέροντα πλήρωση των κριτηρίων 
τεχνικής/επαγγελµατικής ικανότητας του. 
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Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς γίνεται µόνο για τους ∆ιαγωνιζόµενους που 
εκπληρώνουν τα παραπάνω κριτήρια.  

Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά τους απορρίπτεται, αιτιολογηµένα, ως µη έχουσα 
εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέµενες προϋποθέσεις και επιστρέφονται οι υποφάκελοι 
Τεχνικής και Οικονοµικής προσφοράς κλειστοί στους αποκλεισθέντες.  

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό πρακτικό και εισηγείται στην 
Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογηµένη απόρριψη των προσφορών των 
διαγωνιζοµένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν 
ικανοποιούν τους όρους της παρούσας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση κατά της οποίας µπορεί να προσφύγει ο 
διαγωνιζόµενος σύµφωνα µε το Ν. 3886/2010.  

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται σε όλους τους διαγωνιζόµενους 
ταχυδροµικώς και ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία.  

Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν 
υποβληθεισών κατά το πρώτο στάδιο προσφυγών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
ορίζει την ηµεροµηνία ανοίγµατος των υποφακέλων των τεχνικών προσφορών και 
ενηµερώνει ηλεκτρονικά ή µε τηλεοµοιοτυπία τους διαγωνιζόµενους που δεν 
αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

19.1  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Η οµάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει 
συντελεστή βαρύτητας 75%.  

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαµβάνουν τις ακόλουθες 
δύο Οµάδες, µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων :  

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ   

Aj ΟΜΑ∆Α A/ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ – 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  ΕΡΓΟΥ 

σ1  (70%) 

Αj1 Πρόταση µεθοδολογίας – προσέγγισης Έργου 
σύµφωνα µε το άρθρο 15.2.1  

 

Βj ΟΜΑ∆Α Β/ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΕΡΓΟΥ 

σ2 (30%) 
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Βj1 Οργάνωση- ∆ιοίκηση έργου σύµφωνα µε το 
άρθρο 15.2.2 

 

 

Κάθε κριτήριο βαθµολογείται, µε βαθµό, που είναι ακέραιος αριθµός από το 0 έως το 10, 
σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί. 

  

Βαθµός κριτηρίου Αιτιολογία 

0 
Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι 
απαράδεκτη ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο. 

1-4 
Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι ελλιπής 
ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο. 

5-8 
Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι 
ικανοποιητική ως προς το συγκεκριµένο 
κριτήριο. 

9-10 
Όταν η συγκεκριµένη προσφορά είναι εξαίρετη 
ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο. 

 

Ειδικότερα ως προς κάθε κριτήριο, κάθε τεχνική προσφορά χαρακτηρίζεται ως:  

• Απαράδεκτη,  ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της στις 
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου, είτε δεν 
υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο.  

• Ελλιπής, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 
στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου 
κριτηρίου.  

• Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της 
καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του 
συγκεκριµένου κριτηρίου.  

• Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριµένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 
πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριµένου 
κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιµες για το έργο.  

Η συνολική βαθµολογία της Τεχνικής Αξιολόγησης κάθε επί µέρους κριτηρίου σταθµίζεται 
µε το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου αυτού, ως περιγράφεται κατωτέρω και 
στρογγυλοποιείται στο 1° δεκαδικό ψηφίο.  

 

Οι υποψήφιοι -και συγκεκριµένα τα άτοµα που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου-
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δύνανται να κληθούν να αναλύσουν προφορικά την προσφορά τους στην Επιτροπή 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των µελών της.   

 

Βαθµολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

 

Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η συνολική 
βαθµολογία των προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη 
µε βάση του παρακάτω τύπο:  

 

Τj=σ1 X Aj + σ2 Χ Βj     

 
όπου:  
 
Τj   : η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j 
 
Αj, Βj     : η βαθµολογία των επιµέρους Οµάδων Κριτηρίων Α και Β για την πρόταση j 

σε κλίµακα 0-10 
 

σ1, σ2        :  οι συντελεστές βαρύτητας των Οµάδων Κριτηρίων Α και Β, αντίστοιχα  
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19.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ως συµβατικό τίµηµα του υποψηφίου Αναδόχου για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει, 
ορίζεται το συνολικό άθροισµα της Οικονοµικής Προσφοράς του (προ ΦΠΑ), το οποίο δεν 
µπορεί να υπερβαίνει σε καµιά περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισµού του 
έργου. Στις τιµές θα περιλαµβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις 
επιβαρύνει (φόροι, µεταφορικά, κ.λπ.). 

 

ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΧΕΙ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 25%. 

 

Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» κάθε προσφοράς . 

 

Για τον υπολογισµό της βαθµολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιµοποιείται ο ακόλουθος 
τύπος:  

 

Oj= (K min / K j) X 10 

 

όπου : 

 

Oj  η βαθµολογία για το συγκεκριµένο κριτήριο της οικονοµικής προσφοράς j 

K min  το χαµηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές 

Κ j   το κόστος της προσφοράς j 
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19.3. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθµολογία των 
προσφορών και πραγµατοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον 
παρακάτω τύπο:  

 
Fj= 0,75 X Tj + O,25 X Oj   
 
όπου :  
 
Fj : η συνολική βαθµολογία της πρότασης j 
Τj : η βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης j  
Οj  : η βαθµολογία του κριτηρίου της οικονοµικής προσφοράς για την πρόταση j 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στα ανωτέρω 
κριτήρια.  

Η πρώτη στον συγκριτικό πίνακα κατάταξης θεωρείται η πλέον συµφέρουσα προσφορά. 
Σε περίπτωση ισοβαθµίας οι τελικές προσφορές που ισοβαθµούν κατατάσσονται κατά 
φθίνουσα σειρά του βαθµού Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και της 
Τεχνικής προσφοράς, οι προσφέροντες των οποίων οι τεχνικές προσφορές ισοβάθµησαν, 
καλούνται από την Αναθέτουσα Αρχή για διαπραγµατεύσεις και ο διαγωνισµός 
κατακυρώνεται στον µειοδότη.  

Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
προσφορών συντάσσει πρακτικό µε την τελική κατάταξη των προσφορών που 
υποβλήθηκαν στον ∆ιαγωνισµό και εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή.   

Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση κατά της οποίας µπορεί να προσφύγει ο 
διαγωνιζόµενος σύµφωνα µε το Ν. 3886/2010.  
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ΑΡΘΡΟ 20 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

 

Η άσκηση των ενστάσεων και προσφυγών ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών 
κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής διέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 19 του Κανονισµού Προµηθειών του ΚΑΠΕ, συµπληρωµατικώς δε, του 
άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/2007) και του άρθρου 3 του Ν. 
3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173/30-9-2010).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α6 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 21  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης, η Επιτροπή θα υποβάλει τον 
Συγκριτικό Πίνακα µαζί µε τα Πρακτικά και όλα τα στοιχεία του φακέλου του 
διαγωνισµού, σε τρία (3) αντίτυπα, στο αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την 
έκδοση της εγκριτικής απόφασης κατακύρωσής τoυ.  

Στον Ανάδοχο αποστέλλεται σχετική πρόσκληση για υπογραφή της σύµβασης, εφόσον 
προηγουµένως έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους διαγωνιζόµενους η απόφαση 
κατακύρωσης και έχουν παρέλθει οι προθεσµίες για την άσκηση του δικαιώµατος 
προσωρινής προστασίας των διαγωνιζόµενων που ορίζονται στο Ν. 3886/2010.  

Από την πρόσκληση για υπογραφή της σύµβασης, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει 
συναφθεί, το δε έγγραφο (Σύµβαση) που ακολουθεί, έχει µόνον αποδεικτικό χαρακτήρα.  

ΑΡΘΡΟ 22  

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα:  

α) να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού σε κάθε στάδιο 
της διαδικασίας του (πριν την Απόφαση Κατακύρωσης του έργου),  

β) να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης,  

γ) να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη διαδικασία της 
διαπραγµάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 

Οι Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής από το λόγο της µαταίωσης. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού θα γνωστοποιήσει στους Προσφέροντες που τυχόν θα 
υποβάλουν σχετική αίτηση, τους λόγους της µαταίωσης.  
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ΑΡΘΡΟ 23 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Μετά την πρόσκληση για υπογραφή της σύµβασης καταρτίζεται η σχετική Σύµβαση, η 
οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της Κατακύρωσης.  

Η Σύµβαση, που περιλαµβάνει, λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για 
την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 
συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται µε βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και την 
Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων 
σφαλµάτων ή παραδροµών.  

Για τις ανάγκες κατάρτισης της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί µε την 
Αναθέτουσα Αρχή.  

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης του τελικού 
κειµένου της Σύµβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης 
συµµετοχής, α Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της 
προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του κειµένου της 
Σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της 
εγγυητικής συµµετοχής ή την αντικατάστασή της µε την εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύµβασης και µέσα σε χρονικό διάστηµα είκοσι 
(20) ηµερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης, προσκοµίζοντας 
τα παρακάτω στοιχεία: 

(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Εταιρεία ή Ένωση προσώπων ή Κοινοπραξία, 
τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύµβαση 
καθώς και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης αυτών.  

(β)  Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης που θα ανέρχεται στο 10% 
της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.  

(γ) Τα ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αυτά 
αναφέρονται στο άρθρο. 9.2.3. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση, η Υπηρεσία 
επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόµενες στις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. 



 

                                                                                     
                                                       

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταµείο Συνοχής 

  

   
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

46

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α7 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ  

 

Η Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο.  

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ' αφορµής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω θα 
υπάγεται προς επίλυση στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας.  

 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης της Σύµβασης θα είναι αορίστου χρόνου και θα 
επιστρέφεται µετά την ολοκλήρωση του Έργου.  

Ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση του έργου υποχρεούται να καταθέσει 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας έργου χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην 
Προκήρυξη, εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόµιµα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία 
κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών 
αυτών, αυτό το δικαίωµα.  

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας θα συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
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ΑΡΘΡΟ 26 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

1. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ  

Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου είναι δεκαπέντε (15) µήνες από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της Σύµβασης. Ο χρόνος αυτός αποτελεί τον «Καθαρό χρόνο» χωρίς να 
περιλαµβάνονται οι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.  

Αναλυτικά, οι χρονικές απαιτήσεις για το Έργο στις οποίες περιλαµβάνονται και οι χρόνοι 
παράδοσης των επί µέρους παραδοτέων, παρουσιάζονται στο Μέρος Β της παρούσας.  

Για την παραλαβή των παραδοτέων του Έργου, συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του έργου µε Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί µονοµερώς το δικαίωµα µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος 
του Έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 27 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η πληρωµή θα είναι τµηµατική ως εξής: 

• Καταβολή ποσού ίσου µε 20% του συνολικού ποσού της σύµβασης (πλην ΦΠΑ) ως 
προκαταβολή, αν απαιτηθεί. Η χορήγηση της προκαταβολής είναι έντοκη και θα 
καταβληθεί έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής συντεταγµένης 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος. Για τον υπολογισµό του τόκου θα 
λαµβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραµµατίων του ∆ηµοσίου 
12µηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής 
προσαυξηµένο κατά 0,25 ποσοστιαίες µονάδες.  

• Καταβολή ποσού ίσου µε 20% (ή 40% σε περίπτωση µη καταβολής της 
προκαταβολής) του συνολικού ποσού της σύµβασης µε την παράδοση από τον 
ανάδοχο, ολοκλήρωση, έλεγχο και την αποδοχή από το ΚΑΠΕ του συνόλου των 
παραδοτέων που αφορούν στις Φάσεις Α’ και Β’ Υλοποίησης του Έργου. 

• Καταβολή ποσού ίσου µε 30% του συνολικού ποσού της σύµβασης µε την παράδοση 
από τον ανάδοχο, ολοκλήρωση, έλεγχο και την αποδοχή από το ΚΑΠΕ του 
παραδοτέου που αφορά στη Φάση Γ’ Υλοποίησης του Έργου. 

• Καταβολή ποσού ίσου µε 30% µε την παράδοση από τον ανάδοχο, την ολοκλήρωση, 
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τον έλεγχο και την αποδοχή από το ΚΑΠΕ του παραδοτέου που αφορά στη Φάση ∆’ 
Υλοποίησης του Έργου. 

Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ΕΥΡΩ µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο 
προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών 
χρηµατικών ενταλµάτων.  

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε 
τους όρους και προϋποθέσεις της Σύµβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 29 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Η Σύµβαση τροποποιείται όταν συµφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη. Τα αντικείµενο της σύµβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την 
εκτέλεσή της.  
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ΑΡΘΡΟ 30 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύµβαση ή µέρος αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 31 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου, θα χρησιµοποιήσει τους ειδικούς συνεργάτες 
(οµάδα έργου) που έχει προσδιορίσει στην προσφορά του. Σε περίπτωση που για 
αιτιολογηµένους λόγους γίνει αντικατάσταση των ειδικών συνεργατών, αυτά θα γίνει µε 
την σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον ο αντικαταστάτης είναι 
τουλάχιστον ισοδύναµων προσόντων.  

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις, παραλείψεις και αµέλειες των συνεργατών του.  

Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου φέρει 
αποκλειστικά ο Ανάδοχος.  

 

ΑΡΘΡΟ 32 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 

Ο Ανάδοχος διατηρεί την κυριότητα του παραδιδόµενου έργου, µέχρι την ηµεροµηνία της 
οριστικής παραλαβής του, οπότε η κυριότητα µεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή, 
ελεύθερη από κάθε βάρος και δικαίωµα τρίτου.  

Ο Ανάδοχος, σε κάθε περίπτωση, έχει το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει, χωρίς περιορισµό, 
την τεχνογνωσία (know-how) που θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, σε 
παρόµοια έργα που τυχόν θα αναλάβει για λογαριασµό οιουδήποτε τρίτου.  

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά 
στοιχεία, υπολογισµοί και κάθε άλλο σχετικά έγγραφο ή υλικό που καταρτίζεται από τον 
Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη 
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής.  

Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύµβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα 
και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών 
των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιµοποιεί για σκοπούς 
άλλους από της Σύµβασης, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
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ΑΡΘΡΟ 33 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος 
ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινολογεί στοιχεία, έγγραφα και 
πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να 
µεριµνά ώστε το προσωπικό του, και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως 
άνω υποχρέωση. 

Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την 
παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο 
µέλλον.  

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε το 
Έργο κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις 
υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα 
Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση.  

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής και όλα τα 
εξουσιοδοτηµένα από αυτήν ή την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να µην 
ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, 
πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της 
εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή µεθόδους 
κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου.  

 

ΑΡΘΡΟ 34 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο µέτρα που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας.  

Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εµπίπτει στην προηγούµενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν, προσκοµίζοντας 
τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει 
εντός είκοσι (20) ηµερών στο σχετικά αίτηµα του Αναδόχου διαφορετικά, µε την πάροδο 
άπρακτης της προθεσµίας, τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος.  
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ΑΡΘΡΟ 35 

ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί το Έργο µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση παρά τις 
προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση.  

γ) ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων.  

δ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικά µε την άσκηση 
του επαγγέλµατός του.  

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την γνωστοποίηση στον Ανάδοχο της 
εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελία. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται, κατ' ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις 
καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ` αυτήν) προθεσµία θεραπείας της 
παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µε την 
πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει 
εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.  

Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής για λύση της Σύµβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:  

α)   Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή 
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που 
επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων.  

β)   Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, 
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωµένο ή µη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του 
καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και µέσα (µαγνητικά ή µη) και 
να µεριµνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν τα ίδιο.  

γ)   Να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε εξοπλισµό, υλικά ή άλλα αγαθά που 
αφορούν άµεσα ή έµµεσα το Έργο και ευρίσκονται στην κατοχή του, εγγυώµενος ότι 
οι συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.  

Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 
βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του Έργου καθώς και κάθε οφειλή έναντι 
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του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα 
µε τη Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρι εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων 
και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για 
κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος που 
αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος ταυ Έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς 
εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό.  

Αµοιβαία αποδεκτή Λύση της σύµβασης: 

Εφόσον η ποιότητα των παραδοτέων δεν κριθεί ικανοποιητική από την Αναθέτουσα Αρχή, 
σύµφωνα µε τις ελάχιστες προδιαγραφές που περιγράφονται στη Σύµβαση, τότε τα δύο 
µέρη συµφωνούν για τη λύση της Σύµβασης µε αµοιβαία αποδεκτό τρόπο. Στην 
περίπτωση αυτή θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ποσοστό επί του συνολικού 
τιµήµατος, το ύψος του οποίου καθορίζεται στη Σύµβαση.  
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ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Εισαγωγή 

Γενική Περιγραφή της πράξης «Ανάθεση νοµικών και 
φοροτεχνικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της σύναψης ΣΕΑ 
µεταξύ “∆ηµόσιου φορέα” και “ΕΕΥ”»  

 
Το έργο που προκηρύσσεται µε την παρούσα, αποτελεί υποέργο της πράξης µε τίτλο 
«Υποστήριξη και παρακολούθηση εφαρµογής έργων βελτίωσης ενεργειακής 
απόδοσης σε δηµόσια κτίρια από Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών», την 
οποία υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών & Εξοικονόµησης Ενέργειας.  
Η πράξη «Υποστήριξη και παρακολούθηση εφαρµογής έργων βελτίωσης ενεργειακής 
απόδοσης σε δηµόσια κτίρια από Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών» στοχεύει στην 
υποστήριξη της πολιτείας για την ανάπτυξη της αγοράς των ΕΕΥ και, µέσω επιλεγµένων 
πιλοτικών εφαρµογών σε κτίρια του δηµοσίου, στον εντοπισµό των τεχνικών, 
διαδικαστικών και νοµοθετικών παραµέτρων και προϋποθέσεων για την υλοποίηση 
αυτού του είδους των συµβάσεων και έργων. 

Με το Νόµο 3855/2010 θεσπίζονται, εκτός άλλων, κανόνες και µέτρα για την ανάπτυξη 
της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές. Σηµαντικό ρόλο 
στην αγορά αυτή θα παίξουν οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), γνωστές και 
ως ESCOs (Energy Services Companies). 
Ειδικότερα για το δηµόσιο τοµέα, ο οποίος καλείται να διαδραµατίσει και υποδειγµατικό 
ρόλο σύµφωνα µε το Ν.3855/10, το δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια του 
είναι ιδιαίτερα υψηλό και οι ενεργειακές επεµβάσεις µέσω της δράσης των ΕΕΥ, θα 
επιφέρουν σηµαντικά περιβαλλοντικά οφέλη µε δραστική µείωση των εκποµπών αερίων 
του θερµοκηπίου ανά κτίριο εφαρµογής των παρεµβάσεων. 

Η µέθοδος υλοποίησης των προτεινόµενων παρεµβάσεων θα γίνει µέσω του µηχανισµού 
των Συµβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), όπου και προβλέπεται εγγυηµένο 
ποσοστό εξοικονόµησης ενέργειας. Ο µηχανισµός αυτός της αγοράς, αν και είναι µια 
πολλά υποσχόµενη πρακτική η οποία και έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία σε πολλές χώρες 
διεθνώς, µέχρις στιγµής δεν έχει χρησιµοποιηθεί/ εφαρµοσθεί στην ελληνική αγορά, 
ειδικά σε έργα στο δηµόσιο τοµέα. Ωστόσο, µε την ψήφιση του Ν.3855/10, πλέον 
περιγράφεται µε σαφήνεια το πλαίσιο λειτουργίας και πεδίο εφαρµογής αυτής της 
µορφής ενεργειακών υπηρεσιών µέσω ΕΕΥ, ενώ δίνεται και έµφαση για εφαρµογές στο 
δηµόσιο τοµέα. 

Συγκεκριµένα, οι Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) - διεθνώς Energy 
Performance Contracting (EPC) - έχουν αξιολογηθεί ως ένα αποτελεσµατικό µέσο για 
την εφαρµογή της Ευρωπαϊκής πολιτικής στον τοµέα της ενεργειακής αποδοτικότητας 
και την ανάπτυξη της αγοράς Ενεργειακών Υπηρεσιών, για τη διαχείριση της τελικής 
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χρήσης ενέργειας (λειτουργικών δαπανών στον κτιριακό τοµέα) και την εξοικονόµηση 
ενέργειας.  

Με το µηχανισµό της ΣΕΑ ουσιαστικά ενεργοποιείται η διαδικασία παροχής Ενεργειακών 
Υπηρεσιών από µια επιχείρηση, την ΕΕΥ, προς το φορέα ιδιοκτησίας και χρήσης ενός 
τελικού ενεργειακού καταναλωτή (π.χ. κτίρια του δηµοσίου τοµέα). Αυτές οι ενεργειακές 
υπηρεσίες περιλαµβάνουν µελέτη σκοπιµότητας, τεχνικό σχεδιασµό, 
αυτοχρηµατοδότηση, προµήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και τέλος 
εκµετάλλευση ενός συστήµατος ή συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας ή και 
παραγωγής ενέργειας από συστήµατα ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ. Η αποπληρωµή των υπηρεσιών µιας 
ΕΕΥ/ESCO συναρτάται άµεσα µε το οικονοµικό όφελος που προκύπτει από τη συµβατικά 
εγγυηµένη εξοικονόµηση ενέργειας στον καταναλωτή. Η ΕΕΥ δηλαδή εγγυάται την 
επίτευξη συγκεκριµένου επιπέδου εξοικονόµησης ενέργειας, µετά την υλοποίηση 
κατάλληλων µέτρων, και φέρει πλήρως την ευθύνη σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η 
εξοικονόµηση αυτή. 

Με τον τρόπο αυτό ο πελάτης, κτίρια του δηµόσιου τοµέα για το συγκεκριµένο έργο, δεν 
επωµίζεται το ρίσκο της επένδυσης και επιπλέον εξασφαλίζεται η πρόκριση του 
αποδοτικότερου συνδυασµού τεχνικών µέτρων, που θα διασφαλίσουν, µε την εισαγωγή 
τους στο ενεργειακό σύστηµα του καταναλωτή, τη µέγιστη δυνατή βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσής του. Ο έλεγχος για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, 
γίνεται µέσω της παρακολούθησης της επιτυγχανόµενης εξοικονόµησης ενέργειας, σε 
σχέση µε µια κατάσταση αναφοράς.  

Η ανάπτυξη και δραστηριοποίηση των ΕΕΥ, µέσω της εφαρµογής και υλοποίησης ΣΕΑ,  
µπορούν να βοηθήσουν την πολιτεία στην επίτευξη των ενεργειακών της στόχων, στα 
κτίρια του ∆ηµόσιου και του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα, µε την υλοποίηση ενεργειακών 
επενδύσεων ΑΠΕ και ΕΞΕ αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τα κεφάλαια του ιδιωτικού 
τοµέα, εξασφαλίζοντας τόσο περικοπές λειτουργικών δαπανών όσο και σηµαντικά 
περιβαλλοντικά οφέλη. 

Τα αποτελέσµατα της εν λόγω πράξης θα αποτελέσουν τον οδηγό και θα προδιαγράψουν 
το πλαίσιο εφαρµογής της υπό ανάπτυξη αγοράς ΕΕΥ και την υλοποίηση ενεργειακών 
έργων στα κτίρια του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα. 

Οι κύριοι στόχοι της πράξης είναι: 

1. Να διευκολυνθεί η ταχύτερη και µε όρους υγιούς ανταγωνισµού ανάπτυξη της 

αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών, να διαµορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες 

για την ασφαλή της λειτουργία και να αρθούν οι ενδεχόµενες ασάφειες. 

2. Να διαµορφωθούν όροι συνεργασίας που θα προκύπτουν από ρεαλιστικές 

µεθοδολογίες και ενεργειακά µεγέθη και οδηγούν σε ποιοτικά και επωφελή 

(ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονοµικά) αποτελέσµατα για όλα τα 

εµπλεκόµενα µέρη. 

3. Να υπογραφούν συµβάσεις ενεργειακής απόδοσης µεταξύ των εµπλεκοµένων 

φορέων. 

4. Να υλοποιηθούν πιλοτικά έργα ώστε να αναδείξουν τα οφέλη µιας τέτοιας 
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συνεργασίας.  

5. Να αποτιµηθούν τα ενεργειακά οφέλη των πιλοτικών έργων µέσω εποπτείας και 

εγγύησης καλής εφαρµογής των συµβάσεων ενεργειακής απόδοσης. 

6. Να δηµιουργηθεί κλίµα εµπιστοσύνης µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών µέσω της 

υιοθέτησης ενός νέου ανταγωνιστικού προϊόντος µε υψηλή προστιθέµενη αξία. 

7. Να διαδοθούν τα επιτυχηµένα αποτελέσµατα και να ενθαρρυνθούν περισσότεροι 

τελικοί χρήστες, επιχειρήσεις παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να εµπλακούν στη νέα αυτή αγορά. 

8. Να αποτελέσει υπόδειγµα για υλοποίηση µελλοντικών ΣΕΑ και σε άλλα κτίρια του 

δηµόσιου τοµέα, τα οποία εµφανίζουν υψηλό δυναµικό για εξοικονόµηση 

ενέργειας. 

Όπως είναι κατανοητό για την επιτυχή υλοποίηση της συγκεκριµένης πράξης σηµαντική 
παράµετρο αποτελεί το έργο που προκηρύσσεται µε την παρούσα ∆ιακήρυξη, δηλαδή η 
ανάθεση των νοµικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της σύναψης 
ΣΕΑ µεταξύ “∆ηµόσιου φορέα” και “ΕΕΥ”. 

Το όλο έργο θα βασιστεί στην υφιστάµενη Εθνική Νοµοθεσία και µε βάση εθνικά και 
διεθνή πρότυπα ενεργειακής και περιβαλλοντικής αξιολόγησης ώστε να είναι εµφανής και 
διαυγής η συνολική απόδοσή του. 

 

2. Στόχος και Αντικείµενο του Έργου 

Η παρούσα ∆ιακήρυξη αφορά στην ανάδειξη Αναδόχου για την εκπόνηση µελετών και 
παροχής υπηρεσιών νοµικού και φοροτεχνικού περιεχοµένου για την υποστήριξη της 
ανάπτυξης αγοράς των Ενεργειακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα και ειδικά των εφαρµογών 
στο ∆ηµόσιο τοµέα, στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη και παρακολούθηση 
εφαρµογής έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης σε δηµόσια κτίρια από 
Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών», την οποία υλοποιεί το Κέντρο Ανανεώσιµων 
Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας. 

Συγκεκριµένα, το έργο που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος στοχεύει: 

Αφενός στην αναγνώριση και αντιµετώπιση όλων των εµποδίων που σχετίζονται µε την 
εφαρµογή ΣΕΑ σε επιλεγµένα κτίρια του δηµόσιου τοµέα (βλέπε Παράρτηµα, ενότητα 
Γ.6) και στην υποστήριξη της διαδικασίας προκήρυξης, της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
της διαδικασίας ανάθεσης και σύναψης των τελικών συµβάσεων µεταξύ των δύο µερών 
για το σύνολο των πιλοτικών εφαρµογών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πράξης.   

Αφετέρου στη γενίκευση των συµπερασµάτων/ ευρηµάτων που θα εξαχθούν από την 
παραπάνω διαδικασία προκειµένου να καλύψουν κάθε τύπο δηµόσιου φορέα και να 
αποτελέσουν έναν οδηγό υλοποίησης έργων ΣΕΑ στον ∆ηµόσιο και ευρύτερο ∆ηµόσιο 
τοµέα.  

Πιο συγκεκριµένα το αντικείµενο του έργου που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος αφορά στα 
ακόλουθα πεδία:  
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1. Αναγνώριση θεσµικών εµποδίων για την εφαρµογή έργων ΣΕΑ από ΕΕΥ στο ∆ηµόσιο 
και ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα . 

2. Υποβολή ολοκληρωµένων προτάσεων για την αντιµετώπιση και άρση των θεσµικών 
εµποδίων για την εφαρµογή ΣΕΑ στο ∆ηµόσιο και ευρύτερο ∆ηµόσιο Τοµέα. 

3. Καθορισµός του αναλυτικού πλαισίου διαδικασίας προκηρύξεων έργων ΣΕΑ καθώς και 
διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση έργων ΣΕΑ στο ∆ηµόσιο και ευρύτερο 
∆ηµόσιο Τοµέα, σύµφωνα µε το παρόν κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία για 
την ανάθεση και υλοποίηση τέτοιων έργων. 

4. Προσδιορισµός όρων και διαµόρφωση πρότυπης ΣΕΑ µεταξύ ∆ηµοσίου και ΕΕΥ. 

5. Αναγνώριση τυχόν εµποδίων σχετικών µε τη δηµόσια λογιστική και τις φοροτεχνικές 
διαδικασίες που απαιτούνται για πληρωµές, µέσω του κρατικού προϋπολογισµού, 
ενεργειακών έργων που υλοποιούνται µέσω ΣΕΑ στο δηµόσιο τοµέα και υποβολή 
συγκεκριµένων προτάσεων ώστε να είναι εφικτή η υλοποίησή τους κατά την πορεία 
ολοκλήρωσης της περιγραφόµενης πράξης  από την παρούσα προκήρυξη (Μέρος Β, 
ενότητα 1).  

6. Υποβολή ολοκληρωµένων προτάσεων για την αντιµετώπιση/κάλυψη ασφαλιστικών 
θεµάτων, προκειµένου να είναι εφικτή η εφαρµογή ΣΕΑ στο δηµόσιο τοµέα. 

7. Παροχή συµβουλευτικών/νοµικών υπηρεσιών για τη προκήρυξη, τη διαγωνιστική 
διαδικασία, ανάθεση και συµβασιοποίηση έργων ΣΕΑ από ΕΕΥ σε επιλεγµένα κτίρια του 
δηµόσιου τοµέα (βλέπε Παράρτηµα, ενότητα Γ.6). 

 

 

3. Παραδοτέα του Έργου 

Η υποβληθείσα προσφορά αφορά παροχή νοµικών/ συµβουλευτικών υπηρεσιών και 

σύνταξη εκθέσεων για τη προκήρυξη, τη διαγωνιστική διαδικασία, ανάθεση και 

συµβασιοποίηση έργων ΣΕΑ από ΕΕΥ και συνίσταται στα παρακάτω παραδοτέα: 

• Π.1.  Έκθεση αναγνώρισης θεσµικών εµποδίων για την εφαρµογή έργων 

ΣΕΑ από ΕΕΥ και προτάσεων αντιµετώπισης και άρσης τους.  

Η συγκεκριµένη έκθεση θα αφορά στο πρώτο µέρος της, την αναγνώριση των 
θεσµικών εµποδίων για την εφαρµογή έργων ΣΕΑ από ΕΕΥ στα κτίρια του 
∆ηµόσιου και ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της 
πράξης ως πιλοτικές εφαρµογές (βλέπε παράρτηµα Γ.6 της παρούσας) και την 
υποβολή ολοκληρωµένων προτάσεων για την αντιµετώπιση και άρση αυτών των 
εµποδίων για το κάθε κτίριο χωριστά.   

Με την ολοκλήρωση των ως άνω ο Ανάδοχος καλείται στο δεύτερο µέρος της 
Έκθεσης να κάνει µία γενίκευση και κατηγοριοποίηση των θεσµικών εµποδίων και 
προτάσεων άρσης τους, ανά κατηγορία φορέα του ∆ηµόσιου και ευρύτερου 
∆ηµόσιου Τοµέα (π.χ. ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆, τοπική αυτοδιοίκηση, κτλ) και ανά τύπο 
κτιρίου (π.χ. νοσοκοµείο, εκπαιδευτικό ίδρυµα, αθλητικό κέντρο, διοικητήρια, 
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κτίρια γραφείων κτλ). 

 

• Π.2. Έκθεση περιγραφής της διαδικασίας προκήρυξης έργου ΣΕΑ από 

δηµόσιο φορέα και ανάθεσης σε ΕΕΥ. 

Η συγκεκριµένη έκθεση θα αφορά στο πρώτο µέρος της τον ακριβή καθορισµό και 
την αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί για την 
προκήρυξη, τη διαγωνιστική διαδικασία και την ανάθεση έργων ΣΕΑ στα κτίρια του 
∆ηµόσιου και ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της 
πράξης ως πιλοτικές εφαρµογές (βλέπε παράρτηµα Γ.6 της παρούσας). Θα πρέπει 
να εξεταστεί κατά πόσο η διαδικασία προκήρυξης µπορεί να γίνει σύµφωνα µε το 
υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει αυτές τις διαδικασίες ή απαιτούνται 
τροποποιήσεις αυτού (προσδιορισµός τροποποιήσεων σε περίπτωση που αυτές 
απαιτούνται). 

Στο δεύτερο µέρος της έκθεσης ο Ανάδοχος καλείται να γενικεύσει τα ως άνω 
συµπεράσµατα και να περιγράψει ένα αναλυτικό πλαίσιο διαδικασίας προκηρύξεων 
έργων ΣΕΑ ανά κατηγορία ∆ηµόσιου Φορέα (π.χ. ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆, τοπική 
αυτοδιοίκηση, κτλ) και ανά τύπο κτιρίου (π.χ. νοσοκοµείο, εκπαιδευτικό ίδρυµα, 
αθλητικό κέντρο, διοικητήρια κτλ). 

 

• Π.3. Έκθεση αναγνώρισης εµποδίων και ειδικών θεµάτων που σχετίζονται 

µε φοροτεχνικές διαδικασίες, συµβατότητας µε κανονισµούς δηµόσιας 

λογιστικής και ασφαλιστικών καλύψεων, και ολοκληρωµένων προτάσεων 

επίλυσής τους. 

Η συγκεκριµένη έκθεση θα αφορά στο πρώτο µέρος της την αναγνώριση τυχόν 
εµποδίων σχετικών µε τη δηµόσια λογιστική και τις φοροτεχνικές διαδικασίες που 
θα απαιτηθούν για πληρωµές, µέσω του κρατικού προϋπολογισµού, των 
προτεινόµενων ενεργειακών έργων που θα υλοποιηθούν µέσω ΣΕΑ στα κτίρια του 
∆ηµόσιου και ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της 
πράξης ως πιλοτικές εφαρµογές (βλέπε παράρτηµα Γ.6 της παρούσας) και υποβολή 
συγκεκριµένων προτάσεων ώστε να είναι εφικτή η υλοποίησή τους.  

Στο δεύτερο µέρος της έκθεσης θα γίνεται γενίκευση των ως άνω θεµάτων 
προκειµένου να κατηγοριοποιηθούν τα συµπεράσµατα ανά κατηγορία ∆ηµόσιου 
Φορέα (π.χ. ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆, τοπική αυτοδιοίκηση, κτλ) και ανά τύπο κτιρίου 
(π.χ. νοσοκοµείο, εκπαιδευτικό ίδρυµα, αθλητικό κέντρο, διοικητήρια κτλ). 

 

• Π.4. ∆ιαµόρφωση προσύµβασης και πρότυπης ΣΕΑ, µε περιγραφή 

νοµοτεχνικών όρων ΣΕΑ µεταξύ ΕΕΥ και δηµόσιου φορέα για κάθε ένα από 

τα επιλεγµένα κτίρια και γενίκευση ανά κατηγορία δηµόσιου φορέα.  
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Για το συγκεκριµένο παραδοτέο ο Ανάδοχος θα διαµορφώσει προσύµβαση (όπου 
αυτή απαιτείται) και πρότυπη ΣΕΑ για κάθε ένα από τα κτίρια του ∆ηµόσιου και 
ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της πράξης ως 
πιλοτικές εφαρµογές καθώς και µία προσύµβαση και πρότυπη ΣΕΑ που θα πρέπει 
να καλύπτει τις ανάγκες  των διαφορετικών τύπων φορέων και κτιρίων. 

 

• Π.5. Παροχή νοµικών/ συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη προκήρυξη, τη 

διαγωνιστική διαδικασία, ανάθεση και συµβασιοποίηση έργων ΣΕΑ από 

ΕΕΥ στα επιλεγµένα κτίρια του δηµόσιου τοµέα (βλέπε Παράρτηµα, 

ενότητα Γ.6).  

Ο Ανάδοχος χρησιµοποιώντας τα ευρήµατα/ αποτελέσµατα των παραδοτέων Π1-
Π4, θα παράσχει νοµικές/ συµβουλευτικές υπηρεσίες στους φορείς των κτιρίων 
του ∆ηµόσιου και ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της 
πράξης ως πιλοτικές εφαρµογές (βλέπε Παράρτηµα, ενότητα Γ.6) κατά της φάσεις 
προκήρυξης, διαγωνιστικής διαδικασίας, ανάθεσης και συµβασιοποίησης των 
προτεινόµενων έργων ΣΕΑ. 

 
 

4. Φάσεις Υλοποίησης του Έργου 

Το έργο διακρίνεται σε τρεις φάσεις:  

Φάση Α: Ενηµέρωση του Αναδόχου για το Έργο και παροχή απαραίτητων πληροφοριών 
σχετικά µε το αντικείµενο των ΣΕΑ και της λειτουργίας των ΕΕΥ. Η συνολική διάρκεια της 
φάσης αυτής είναι 0,5 µήνες. 

 
Φάση Β: Εκπόνηση και παράδοση παραδοτέων Π1, Π2, Π3. Η Φάση Β θα ξεκινήσει 
ταυτόχρονα µε την Φάση Α. Η συνολική της διάρκεια θα είναι 3 µήνες, όπου και θα 
πραγµατοποιηθεί η τελική υποβολή των παραδοτέων Π1-Π3. Ο ανάδοχος σε δυο µήνες 
µετά την έναρξη της Φάσης Β θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση προόδου που θα 
περιλαµβάνει την έως τότε εξέλιξη των παραδοτέων Π1-Π3. 
 
Φάση Γ: Εκπόνηση και παράδοση παραδοτέου Π4. Η Φάση Γ θα ξεκινήσει µετά την 
ολοκλήρωση της Φάσης Β. Η συνολική της διάρκεια θα είναι 2 µήνες.  
 

Φάση ∆: Εκπόνηση και παράδοση παραδοτέου Π5. Η Φάση ∆ θα ξεκινήσει µετά την 
ολοκλήρωση της Φάσης Γ. Η συνολική της διάρκεια θα είναι 10 µήνες. Κατά την διάρκεια 
της φάσης αυτής ο ανάδοχος θα συνεχίσει να παρέχει τις συµβουλευτικές του υπηρεσίες 
για την οµαλή υλοποίηση του έργου µέχρι την ολοκλήρωση της Φάσης ∆, όπου και θα 
υποβάλλει το παραδοτέο Π5, το οποίο θα περιλαµβάνει την περιγραφή των παρεχόµενων 
υπηρεσιών.  
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5. Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου 

 

5.1. Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης  

Ο µέγιστος χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες από την 
υπογραφή της σύµβασης. Ειδικότερα η περιγραφή του Έργου ανά φάση έχει ως εξής:  

 

Φάση  ∆ιάρκεια 
Υλοποίησης της 
Φάσης  

Τίτλος της Φάσης  Προϋπόθεση 
Έναρξης-
∆ιάρκεια Φάσης  

Φάση Α’  0,5 µήνες Ενηµέρωση του Αναδόχου 
για το Έργο και παροχή 
απαραίτητων πληροφοριών 
σχετικά µε το αντικείµενο 
των ΣΕΑ και της 
λειτουργίας των ΕΕΥ. 
 

Έναρξη µε την 
υπογραφή της 
σύµβασης. 

Φάση Β’  3 µήνες 
Εκπόνηση και παράδοση 
παραδοτέων Π1 – Π3. 

Έναρξη µε την 
υπογραφή της 
σύµβασης. 

Φάση Γ’ 2 µήνες 
Εκπόνηση και παράδοση 
παραδοτέου Π4. 

Έναρξη από τον 
τρίτο µήνα 
υπογραφής της 
σύµβασης. 

Φάση ∆’ 10 µήνες  Εκπόνηση και παράδοση 
παραδοτέου Π5. 

Έναρξη από τον 
πέµπτο µήνα 
υπογραφής της 
σύµβασης έως και 
τη λήξη της. 

 

 

5.2. Τόπος Παράδοσης Έργου  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο των παραδοτέων που προβλέπονται στο 
πλαίσιο του Έργου στις εγκαταστάσεις που θα του υποδείξει ο Κύριος του Έργου ή/και η 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 

5.3. ∆ιαδικασία παραλαβής Έργου  

Οι διαδικασίες παραλαβής του Έργου γίνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.).  

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της 
Σύµβασης, η Ε.Π.Π. διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο τις παρατηρήσεις της επί του 
παραδοτέου, προκειµένου ο Ανάδοχος να συµµορφωθεί µε αυτές και να προβεί στις 
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κατάλληλες διορθώσεις εντός επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήψη των 
παρατηρήσεων. 

Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σηµείο της εξέλιξης του έργου, εάν η Ε.Π.Π. 
διαπιστώνει µη συµµορφώσεις µε τους όρους της Σύµβασης και τις τιθέµενες 
προδιαγραφές, ενηµερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε 
διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός επτά (7) 
ηµερών από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρηµάτων.  
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5.4. Αναλυτικές προδιαγραφές παραδοτέων 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των παραδοτέων  

 

Α/Α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Π.1 

Έκθεση αναγνώρισης 
θεσµικών εµποδίων για την 
εφαρµογή έργων ΣΕΑ από ΕΕΥ 
και προτάσεων αντιµετώπισης 
και άρσης τους. 

 

1 

Η έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
περιεχόµενα: 

- Α΄ Μέρος (Μελέτες περίπτωσης):  

Ο ανάδοχος καλείται να αναγνωρίσει τα θεσµικά εµπόδια για 
την εφαρµογή έργων ΣΕΑ από ΕΕΥ στα επιλεγµένα κτίρια του 
∆ηµόσιου και ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα (βλέπε Παράρτηµα, 
ενότητα Γ.6) και να υποβάλει ολοκληρωµένες προτάσεις για 
την αντιµετώπιση και άρση αυτών των εµποδίων για το κάθε 
κτίριο χωριστά. 

- Β΄ Μέρος (Γενίκευση): 

Με την ολοκλήρωση του ως άνω θέµατος ο Ανάδοχος καλείται 
να κάνει µία γενίκευση και κατηγοριοποίηση των θεσµικών 
εµποδίων και προτάσεων άρσης τους, ανά κατηγορία δηµόσιου 
φορέα (π.χ. ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆, τοπική αυτοδιοίκηση, κτλ) και 
ανά τύπο κτιρίου (π.χ. νοσοκοµείο, εκπαιδευτικό ίδρυµα, 
αθλητικό κέντρο, διοικητήρια κτλ). 

 
 
 
Π.2. 

 
 Έκθεση περιγραφής της 
διαδικασίας προκήρυξης έργου 
ΣΕΑ από δηµόσιο φορέα και 
ανάθεσης σε ΕΕΥ. 

1 

Η έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

Σύντοµη περιγραφή ισχύοντος νοµικού πλαισίου που διέπει τη 
διαδικασία προκήρυξης έργων ανά τύπο δηµόσιου φορέα (π.χ. 
∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆, τοπική αυτοδιοίκηση, κτλ) και ανά τύπο 



 

                                                                                     
                                                       

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταµείο Συνοχής 

  

   
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

62

έργου (υπηρεσίες, προµήθειες, κτλ). 

- Α΄ Μέρος (Μελέτες περίπτωσης) 

Ο Ανάδοχος καλείται να καθορίσει επακριβώς τα βήµατα της 
διαδικασίας που πρέπει να ακολουθηθεί για τη προκήρυξη, τη 
διαγωνιστική διαδικασία και την ανάθεση έργων ΣΕΑ στα 
επιλεγµένα κτίρια (βλέπε Παράρτηµα, ενότητα Γ.6). Ο 
Ανάδοχος καλείται να εξετάσει κατά πόσο η διαδικασία 
προκήρυξης µπορεί να γίνει σύµφωνα µε το υπάρχον 
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει αυτές τις διαδικασίες ή 
απαιτούνται τροποποιήσεις (καθορισµός τροποποιήσεων σε 
περίπτωση που αυτές απαιτούνται). 

- Β’ Μέρος (Γενίκευση) 

Ο Ανάδοχος καλείται να γενικεύσει τα ως άνω συµπεράσµατα 
και να καθορίσει ένα αναλυτικό πλαίσιο διαδικασίας 
προκηρύξεων έργων ΣΕΑ ανά κατηγορία ∆ηµόσιου Φορέα (π.χ. 
∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆, τοπική αυτοδιοίκηση, κτλ) και ανά τύπο 
κτιρίου (π.χ. νοσοκοµείο, εκπαιδευτικό ίδρυµα, αθλητικό 
κέντρο, διοικητήρια κτλ). 

Π.3. 

Έκθεση αναγνώρισης 
εµποδίων και ειδικών θεµάτων 
που σχετίζονται µε 
φοροτεχνικές διαδικασίες, 
συµβατότητας µε κανονισµούς 
δηµόσιας λογιστικής και 
ασφαλιστικών καλύψεων, και 
ολοκληρωµένων προτάσεων 
επίλυσής τους. 

1 

Η έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

Α’ Μέρος (Μελέτες περίπτωσης): 

Η συγκεκριµένη έκθεση θα αφορά στο πρώτο µέρος της την 
αναγνώριση τυχόν εµποδίων σχετικών µε τη δηµόσια λογιστική 
και τις φοροτεχνικές διαδικασίες που θα απαιτηθούν για 
πληρωµές, µέσω του κρατικού προϋπολογισµού, των 
προτεινόµενων ενεργειακών έργων που θα υλοποιηθούν µέσω 
ΣΕΑ στα επιλεγµένα κτίρια (βλέπε Παράρτηµα, ενότητα Γ.6) και 
υποβολή συγκεκριµένων προτάσεων ώστε να είναι εφικτή η 



 

                                                                                     
                                                       

 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ταµείο Συνοχής 

  

   
Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

63

υλοποίησή τους. Καθώς επίσης και υποβολή ολοκληρωµένων 
προτάσεων για την αντιµετώπιση/κάλυψη ασφαλιστικών 
θεµάτων, προκειµένου να είναι εφικτή η εφαρµογή ΣΕΑ στα 
επιλεγµένα κτίρια. 

 Β΄ Μέρος: (Γενίκευση) 

Στο δεύτερο µέρος της έκθεσης θα γίνεται γενίκευση των ως 
άνω θεµάτων προκειµένου να κατηγοριοποιηθούν τα 
συµπεράσµατα ανά κατηγορία ∆ηµόσιου Φορέα (π.χ. ∆ηµόσιο, 
Ν.Π.∆.∆, τοπική αυτοδιοίκηση, κτλ) και ανά τύπο κτιρίου (π.χ. 
νοσοκοµείο, εκπαιδευτικό ίδρυµα, αθλητικό κέντρο, διοικητήρια 
κτλ). 

Π.4. 

Πρότυπη ΣΕΑ, µε περιγραφή 
νοµοτεχνικών όρων ΣΕΑ 
µεταξύ ΕΕΥ και δηµόσιου 
φορέα για κάθε ένα από τα 
επιλεγµένα κτίρια και 
γενίκευση ανά κατηγορία 
δηµόσιου φορέα. 

6+1 

Για το συγκεκριµένο παραδοτέο θα προκύψει µία ΣΕΑ για κάθε 
ένα από τα επιλεγµένα κτίρια (βλέπε Παράρτηµα, ενότητα Γ.6) 
καθώς και µία πρότυπη ΣΕΑ που θα πρέπει να καλύπτει τις 
ανάγκες τους των διαφορετικών τύπων κτιρίων. 

Θα πρέπει να γίνει εξειδίκευση των νοµοτεχνικών όρων 
ανάλογα µε τη νοµική µορφή των συµβαλλόµενων µερών. 
 
Η πρότυπη ΣΕΑ πρέπει να µπορεί να προσαρµόζεται στη 
διαφορετική φύση και στις ιδιαιτερότητες κάθε έργου ΣΕΑ. 
 
Απαιτείται διερεύνηση για το αν χρειάζεται ή όχι προσύµβαση 
για την υλοποίηση ενός έργου ΣΕΑ. Σε περίπτωση που αυτή 
απαιτείται, καθορισµό πρότυπης προσύµβασης. 

Π.5. 

Παροχή νοµικών/ 
συµβουλευτικών υπηρεσιών 
για τη προκήρυξη, τη 
διαγωνιστική διαδικασία, 
ανάθεση και συµβασιοποίηση 

Υπηρεσία 

Ο Ανάδοχος βασιζόµενος στα Παραδοτέα Π1-Π4, θα πρέπει να 
παράσχει εξειδικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες που θα 
συνδράµουν στην επιτυχή προκήρυξη, διαγωνιστική διαδικασία, 
ανάθεση και συµβασιοποίηση έργων ΣΕΑ από ΕΕΥ στα 
επιλεγµένα κτίρια του δηµόσιου τοµέα (βλέπε Παράρτηµα, 
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έργων ΣΕΑ από ΕΕΥ στα 
επιλεγµένα κτίρια του 
δηµόσιου τοµέα (βλέπε 
Παράρτηµα, ενότητα Γ.6). 

ενότητα Γ.6). 
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ΜΕΡΟΣ Γ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Γ.1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής σε ∆ιαγωνισµό 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: ...................................... 

–…, …, ΤΚ … , … 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … ΤΚ 
………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας,} 

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο 
διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού)….…………. 
µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. συνολικής αξίας 
(συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) 
..................................., σύµφωνα µε τη µε αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή 
στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις. 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ 
τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε 
να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 
την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος 
πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά δύο (2) µήνες του χρόνου ισχύος της 
Προσφοράς). 
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Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή 
σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την 
ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.         

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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Γ.2. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: .......................................... 

 –…, …, ΤΚ …, … 

 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθµός ……. 
Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας},  

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης 
µε αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού) …………. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του 
έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε 
διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη µε 
αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε 
να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 
την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο Τέλος χαρτοσήµου. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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Γ.3. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: ...................................... 

 –…, …, ΤΚ …,   

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 

 

Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  

 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρείας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. 
Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα 
και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 
Κοινοπραξίας.} 

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συµβατικής αξίας µη 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύµφωνα µε τη σύµβαση µε 
αριθµό...................και τη ∆ιακήρυξή σας µε αριθµό………., στο πλαίσιο του διαγωνισµού 
της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) …………. για εκτέλεση 
του έργου (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας 
(συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον 
ΦΠΑ) ..................................., και µέχρι του ποσού των ευρώ (συµπληρώνετε το ποσό 
το οποίο καλύπτει η συγκεκριµένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων 
επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε 
περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή 
Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόµαστε στο οποίο και µόνο περιορίζεται η 
εγγύησή µας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε 
να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 
την έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 

 (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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Γ.4 Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς  

Α/Α ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (Ε) 

ΦΠΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ (€) 

Π.1. 

Αναγνώριση θεσµικών εµποδίων για την εφαρµογή 
έργων ΣΕΑ από ΕΕΥ στον ∆ηµόσιο και ευρύτερο 
∆ηµόσιο Τοµέα και προτάσεις επίλυσης τους  

 

1 

    

Π.2. 
∆ιαδικασία προκήρυξης έργου ΣΕΑ από δηµόσιο 
φορέα και ανάθεσης σε ΕΕΥ  
 

1 
    

Π.3. 

Καθορισµός πρότυπης ΣΕΑ, και περιγραφή 
νοµοτεχνικών όρων ΣΕΑ µεταξύ ΕΕΥ και δηµόσιου 
φορέα 

 

1 

    

Π.4. 

Αναγνώριση εµποδίων και ειδικών θεµάτων που 
σχετίζονται µε φοροτεχνικές διαδικασίες, 
συµβατότητας µε κανονισµούς δηµόσιας λογιστικής 
και ασφαλιστικών καλύψεων, καθώς και 
ολοκληρωµένες προτάσεις επίλυσής τους 
 

1 

    

Π.5. 

Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη 
διασφάλιση επιτυχούς προκήρυξης, ανάθεσης & 
συµβασιοποίησης έργων ΣΕΑ από ΕΕΥ για 
συγκεκριµένα κτίρια 

 

    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Αριθµητικώς & Ολογράφως 
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Γ.5. Υπόδειγµα Βιογραφικού σηµειώµατος  

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυµο:  Όνοµα:  

 

Πατρώνυµο:  Μητρώνυµο:  

 

Ηµεροµηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

∆ιεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ηµεροµηνία 

Απόκτησης Πτυχίου 

    

    

    

    

ΕΠΙΠΕ∆Α ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 

 

Γλώσσα  Επίπεδο Γλωσσικής Ικανότητας  

  

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόµενο, από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο, σχήµα διοίκησης Έργου) 

_____________________________________________ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΕΜΠΕΙΡΙΑ   

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος
1
 και 

Καθήκοντα στο 

Έργο (ή Θέση) 

Απασχόληση στο 

Έργο 

Ηµεροµηνίες 

απασχόλησης 

Περίοδος 

(από – 

έως) 

ΑΜ
2
  

 

 

  __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

  

                                                 
1
ΩςΡόλοςενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 

2
 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, – Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της 

χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. 
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  __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 

  

 

 

  __ /__ / 

___ 

- 

__ /__ / 

___ 
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Γ.6. Ενδεικτικός Πίνακας δηµόσιων κτιρίων που προβλέπεται να 
µελετηθούν για υλοποίηση έργων ΣΕΑ από ΕΕΥ  

 

Α/Α Κτίριο Πόλη 

1. 

 

Νοσοκοµείο "ΣΩΤΗΡΙΑ” 

 

Αθήνα 

2. 

 

Κτιριακό συγκρότηµα Γενικών 

Επιτελείων ΥΠΕΘΑ (Πεντάγωνο) 

 

Αθήνα 

3. 

 

Κολυµβητήριο Καλαµάτας 

 

Καλαµάτα 

4. 

 

Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου 

 

Ρέθυµνο 

5. 

 

Θεραπευτήριο χρόνιων παθήσεων Ευβοίας 

 

Χαλκίδα 

6. 

 

Κτίριο ∆ιοίκησης Περιφέρειας Ηπείρου 

 

Ιωάννινα 

 


